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कोण होते
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लेखक
ॲड. के . डी. श दिं े
राजा श रगप्ु पे

डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे, कलबुर्गी सर...
उठा डॉक्टर
गोळी लागल्यावर असिं शकती काळ या शिबद्ध
ु पल
ु ावर
पडूि राहणार आहात
इथिं माणसिं िसु तीच ये-जा करतात
थािंबत िाहीत
तमु चे सैशिक दर २० तारखेला येऊि इथे
तमु च्या स्मृतींचा दुःु खोत्सव करतात
चला उठा
सािंगा या सैशिकािंिा तमु च्या त्या मधाळ ैलीत
आता आगेकूच करायलाच हवी
उठा कॉम्रेड
रायगड गडावर श वबािंिी जेव्हा ेवटचा श्वास घेतला असेल
तेव्हा त्यािंच्या मावळयािंिाही खपू अधिं ार झाल्यासारखे वाटले असेल
तरीही इशतहासाििं मला ऐकवलिंय की तब्बल पढु े २७ वर्षे मावळे लढत होते
एका अजगरी सल्तिती ी
तमु च्या स्मृतीची म ाल मिात जागती ठे विू
तमु च्याही मावळयािंिा सािंगा िा
तमु च्या शवचारािंची म ाल जागवत
तमु च्या त्या शमशककल ैलीत
अजिू खपू वर्षे लढायचिं आहे!
उठा सर
घर जरी आपले िसले
तरी प्रत्येक घरातील देवघर
हे आपल्याच मालकीचे
या भ्रशमष्ट त्वेर्षात ते आले
आशण तमु च्यात वसती बसवणणािंचा िकार ऐकूि त्यािंिी घराच्या
मालकाचाच देह सिंपवला गोळीिे
उठा सर तमु च्या गणाचारींिा आदे द्या
हीच शिणाायक वेळ आहे मठ-मशिं दरािंिा घेरूि उखडूि टाकायची!
(टीप : बसवणणा : शलिंगायत धमााचे सस्िं थापक : इ.स. १२वे तक.
गणाचारी : वचि साशहत्याच्या सिंरक्षणासाठी बसवणणािंिी उभे के लेले सिंरक्षक दल.)

– राजा शिरर्गुप्पे, ‘प्रॉशिशिअस’

भूशिका
आपला दे आता एक भेकड पवाातिू जातो आहे हे िक्कीच. इशतहासाच्या
प्रत्येक शिणाायक टप्प्यावर एक गोष्ट साधार शदसिू आली आहे की, जेव्हा जेव्हा
परु ोगामी शवचार जिमािसाची पकड घेऊ लागतात तेव्हा तेव्हा प्रशतगामी क्ती
शपसाळतात अशण शहसिं ाचाराचा मागा अवलशिं बतात. परु ोगामी शवचार पेरणाऱ्या
व्यक्तींचा वा समहू ाचा िा करणे हेच त्याचिं े एकमेव उशिष्ट ठरते. गेल्या तीि वर्षाात
भारतातही या प्रशतगामी क्ती वाढत्या परु ोगामी क्तींच्या प्रभावािे शपसाळूि
शहसिं ाचारास प्रवृत्त होत आहेत. त्यािंची उदाहरणे प्रत्येक राज्यात शदसिू येत आहेत. या
प्रशतगामी धमाांध क्ती ज्या अशस्मताच्िं या आधारे स्वतुःला तगवतात, त्या अशस्मताििं ा
ताशत्वक अशधष्ठाि व राजकीय सरिं क्षण परु शवणारे पक्ष, सिंघटिा आज या दे ात सत्तेवर
आहेत.
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंची सकाळी सकाळीच
पणु यामध्ये हत्या झाली. त्याििंतर दोि वर्षाातच कॉ. गोशवदिं पािसरें ची कोल्हापरू येथे
आशण त्याच्िं या हत्येला सहा मशहिे पणू ा व्हायच्या आतच डॉ. एम. एम. कलबगु गचिं ी
हल्लेखोरािंिी त्यािंच्या घरीच धारवाड येथे हत्या घडविू आणली. शतघािंच्याही हत्येत
हल्लेखोरािंिी जी कायापद्धती अवलिंशबली आहे ते पाहता त्याच्यामागे एकाच प्रकारची
क्ती आशण साखळी असावी याबिल सिं याला जागा आहे. या तीिही व्यक्तींचे
कामही जवळपास सारख्याच पद्धतीचे. शतघेही शववेकाचा, वैज्ञाशिक दृशष्टकोिाचा
आशण मािवतेचा आग्रह धरणारे . त्या पद्धतीिेच सपिं णू ा आयष्ु यभर त्याचिं ी वाटचाल
झाली.
प्रशतगामी क्ती िेहमीच आपल्याला त्रू वाटणाऱ्या शक्तिंची हत्या करणयाचा
मागा शिवडत असतात. कारण त्याच्िं याकडे शववेक ील शवचाराचिं े अशधष्ठाि िसतेच
मळ
ु ी. शववेक ील शवचाराक
िं डे जो िैशतकतेचा आशण मािवतेचा पाया असतो त्याच्या
जोरावर क्रूसावर बळी जाऊिही, आपला मत्या देह सिंपिू ही शववेक ील शवचार सिंपत
िाही. इशतहासात हे वारिंवार घडले आहे. अगदी चावााक- सॉक्रेशटसपासिू ही परिंपरा
सरू
ु होते. यरु ोपमध्ये प्रशतगामी क्तींिी इश्क्वशझ ्स के ली. मध्य आश यातील
प्रशतगामी क्तींिी कत्तली के ल्या. भारतामध्ये िेहमीच म्हणजे बौद्धापिं ासिू
शलगिं ायतापिं यांत सवा परु ोगामी शवचाराच्िं या धमापथिं ाच्िं या कत्तली करणयात आल्या.
बौद्धािंचे हजारो अियु ायी, बसवणणा व त्याचिं े रण अियु ायी, िामदेव, चोखोबा,
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तक
ु ोबा या साऱ्यािंच्याच हत्या झाल्या, पण त्यामळ
ु े त्यािंचे शववेक ील मािवतावादी
शवचार कधीच सपिं ू कले िाहीत. उलट अशधकाशधक शवस्तारत राशहले.
सरू
ु वातीलाच म्हटले आहे की, आपण एका भेकड पवाातिू चाललो आहोत.
अ ावेळी प्रशतगामी धमाांध, अशववेक ील, अवैज्ञाशिक वृत्ती फोफावतात. कारण त्या
मळ
ु ात शववेक ील शवचाराच्या वाढत्या प्रभावामळ
ु े धास्तावलेल्या असतात. त्यामळ
ु े
अलीकडच्या काळात डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंपासिू सरू
ु झालेली ही हत्येची माशलका
कधी थािंबेल हे सािंगता येणे अवघड असले आशण यापढु े कुणाचा ििंबर याचा तका
करणेही अवघड असले तरी आता परु ोगामी क्तींिीही सावध झाले पाशहजे.
आपापसातले तपश लातले शकरकोळ मतभेद सिंपविू दे भर एकजटू उभी के ली
पाशहजे.
दाभोळकराचिं ी हत्या म्हणजे के वळ ‘अशिं िस’िे ोक व्यक्त करणे, गोशवदिं
पािसरें ची हत्या म्हणजे एका पक्षाचा ोक शकिंवा कलबगु गचिं ी हत्या म्हणजे
शलिंगायतामिं धील परु ोगामी क्तींचा ोक हे जे काही पृथक शचत्र शदसते ते शदसता
कामा िये. कारण या साऱ्याििं ा जोडणारा एक समाि दवु ा आहे तो म्हणजे
शववेक ील, शवज्ञािशिष्ठ, मािवतावादी समाज. आपणा सवाांिाच तो हवा आहे. ज्या
भाबड्या सामा्यजिाच्िं या श्रध्दाचिं ा उपयोग आपल्या स्वाथाासाठी आशण कुटील
हेतसू ाठी प्रशतगामी क्ती करत आहेत, ती सामा्य जितादेखील या महामािवाििं ी
पाशहलेल्या त्या आद ा समाजाचीच इच्छा करते हे महत्त्वाचे. याच भशू मके तिू शवद्रोही
सािंस्कृ शतक चळवळीिे या तीि हीदािंचे पररवतािवादी चळवळीतील िेमके स्थाि व
स्वरूप स्पष्ट करणयासाठी या पशु स्तके ची शिशमाती के ली आहे. या दे ातल्या फॅ शसस्ट
क्ती त्यािंच्या शजवावर का उठल्या याचे स्पष्ट भाि सामा्य व्यक्ती व कायाकत्याांिा
येणे गरजेचे आहे. कारण हेच कायाकते व याच सामा्य क्ती या शतघाच्िं या शवचाराचिं े
व कायााचे वाहक आहेत. आपण भेकड पवाातिू जात असलो तरी आपण भेकड
िाही. या दे ातल्या उ्माशदत झालेल्या फॅ शसस्ट क्ती आपल्याच परु ोगामी
सिंशवधािाचा उपयोग करूि मागील दरवाजािे येऊि सत्ता बळकावत्या झाल्या
आहेत. परु ोगामी क्तीं ी थेट सामिा करणयाची क्षमता त्यािंच्यात िाही. म्हणिू ते
छुपेपणािे हल्ले करत आहेत. त्याचिं े खरे स्वरूप स्पष्ट करणे हाच या पशु स्तके चा आशण
शवद्रोही सास्िं कृ शतक चळवळीचा उिे आहे.
या पशु स्तके च्या लेखिाची जबाबदारी ॲड. के . डी. श दिं े व राजा श रगप्ु पे
याििं ी स्वीकारली ती याच बािंशधलकीच्या भाविेतिू . पशु स्तका म्हणिू जरी हे लेखि
दोघाच
िं े असले तरी त्यातील पशहली तीि प्रकरणे ॲड. के . डी. श दिं े व वे टची दोि
२

सम्यक विद्रोही ि लोकायत

प्रकरणे राजा श रगप्ु पे यािंिी शलशहली आहेत. त्यामळ
ु े पशु स्तके तील एकूण भशू मका
समाि असली तरी तप ीलािंची जबाबदारी मात्र व्यशक्तगत त्या त्या लेखकाची आहे.
ही पशु स्तका शलशहणयासाठी शवद्रोही कायाकत्याांिी व प्रका क म्हणिू कॉ. धिाजी गरु व
यािंिी पढु ाकार घेतला. या पशु स्तके च्या शिशमातीची बाजू जयवतिं पोवार, सिु ील कातकर
रोहि श रगप्ु पे आशण सौ. पष्ु पलता घोळसे याििं ी साभिं ाळली आहे. लेखकाििं ा
स्वतुःच्या घरात डाबिं िू त्याचिं े यथोशचत लाड परु विू त्याच्िं याकडूि हे पस्ु तक वेळेत
शलहूि घेणयाचे सवा श्रेय मा. िामदेव करगणेसर यािंचे व त्यािंच्या घरातील सवा मिंडळींचे
आहे. त्यासाठी शवद्रोही चळवळीचे सवा कायाकते त्यािंच्याप्रती कृ तज्ञ आहेत.
वाचकाच्िं या आशण कायाकत्याांच्या या पशु स्तके बिलच्या प्रशतशक्रया अपेशक्षत आहेत.
– ॲड. के . डी. शििंदे
– राजा शिरर्गुप्पे
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१.
असविं ेदनिील होत चाललेल्या सिाजात...
माझा मल
ु गा वकील झाला. वशकली कामाला सरुु वात के ली, कोट-टायमध्ये
आलेल्या मल
ु ाला मी इतर वशकलािंच्या ओळखी करूि शदल्या. काही जणािंिी
समाधाि व्यक्त के ल.िं काहीजण म्हणाले, “या धद्यिं ात आता काय राशहलयिं ? क ाला
त्याला वशकलीत आणिू बाद करताय? दसु रा कुठलातरी िोकरी धदिं ा बघा.” या
प्रशतशक्रया मला त ा काही िव्या िव्हत्या. एके शदव ी मी एका मोठ्या शसशिअर
वशकलाची व मल
ु ाची ओळख करूि शदली. ते गिंभीर झाले. माझ्याकडे रोखिू बघत
म्हणाले, “हे बघा, तम्ु ही पणू वा ळ
े वशकली ि करता दसु ऱ्या कुठल्यातरी फुकटच्या
उचापती करत शफरताय. तम्ु ही बोंबलत शफरताय ते शफरताय, शिदाि या पोराला तरी
िीट वशकली करू द्या. आदिं ोलििं, धरण,िं मोचे, पररवताि, शवद्रोह, समाजसेवा असलिं
काय खळ
ू याच्या डोक्यात घालू िका.” समोर शदसले म्हणिू मी मल
ु ाची ओळख
करूि शदली होती. मी त्यािंच्याकडूि कोणतिंही मागाद िा माशगतलिं िव्हतिं. पण त्यािंिी
मला आपला अिाहूत सल्ला शदला. तोही ि मागता आशण फुकट शदला. अलीकडिं
मला समाजामध्ये अ ा प्रकारची माणसिं पावलोपावली भेटू लागली आहेत. कोणत्या
का मागााििं असेिा पण चार पैसे शमळशवले की, माणसू आपोआप स्वतुःला शवचारवतिं
आशण समाजाला मागाद िा करणयाची पात्रता प्राप्त झालेला तज्ज्ञ असचिं समजायला
लागतो. हतबल समाजही असल्यािंचचिं भपिं क तत्त्वज्ञाि काि देऊि ऐकतो.
खऱ्याखऱ्ु या समाजसेवकाच्या वाट्याला मात्र उपेक्षाच येते.
परवा असाच आणखी एक प्रसगिं घडला. उजव्या शवचारसरणीचे
म्हणणयापेक्षा कोणतीच शवचारसरणी िसणारे आशण कायम पािंढरीधोट कापडिं घालिू
मागिं चार-पाच पोरिं घेऊि शफरणारे एक पढु ारी माझ्या ऑशफसमध्ये आले. त्यािंिी
त्यािंच्या कामाचे स्वरूप सािंशगतले. उठूि जातािा त्यािंिीही मला ि मागता सवरता एक
सल्ला शदलाच. ते म्हणाले, “वशकलसाहेब, तम्ु ही जरा तमु चा बाहेरचा व्याप कमी
करा. तम्ु ही कामगाराचिं े चागिं ले वकील आहात. त्या कामाकडे दल
ु ाक्ष व्हायला
लागलिंय. तम्ु ही एकट्याििं हातपाय झाडूि काय समाज पररवताि होणार िाही. मग
क ाला तमु चिं बौशद्धक कौ ल्य वाया घालवताय? त्यापेक्षा वशकलीत फुल टाईम
काम करा. चार पैसे शमळतील. सख
ु ा समाधािाििं जगू काल. बहुजि समाजातील
एक चागिं ला वकील म्हणिू तमु ची इमेज तयार व्हायला लागलीये, तीच डेव्हलप करा.
िसत्या भािगडीत पडू िका.” मी त्याििं ा सिु ावलचिं . म्हणालो, “िेते तम्ु ही माझा
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सल्ला यायायला आला होता. मला सल्ला द्यायला आला िव्हता.” मग गडी जरा
वरमला आशण त्याििं काढता पाय घेतला.
घरचिं खाऊि लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणारे , घरावर तळ
ु ीपत्र ठे वणारे ,
घरची जबाबदारी टाळूि भलत्याच उचापती करणारे , प्रस्थाशपतािंिा आशण अशभजिाििं ा
श व्या देणारे , िव्या शवकासाला शवरोध करणारे , पररघाबाहेरील लोकािंसाठी बोंब
मारणारे अ ी एक िा अिेक ल
े की शव र्षे णिं अ्यायाशवरुद्ध लढणाऱ्यािंच्या
वाट्याला येतात. उपेक्षा, शटिंगल, टवाळी, उपहास, उपरोध हा त्यािंच्या पाचवीलाच
पजु लेला असतो. इतके च िव्हे तर पररवतािाच्या लढ्यात अग्रभागी असणाऱ्यािंच्या
अत्िं ययात्रेतही सामील ि होता त्रयस्थ िजरे ििं बघतात. कॉ. गोशविंद पािसरें च्या
खिु ाििंतर ‘माझ्या बापाची अत्िं ययात्रा’ ही कशवता कृ ष्णा कोरे याििं ी शलशहली. त्यात हे
दोि घटक ठळकपणे मािंडले. ती कशवता वास्तवाचिं भाि देणारी आशण सहृदय
माणसाच्या हृदयाला शभडणारी अ ी आहे.
समाजसेवेपासिू माणसिं दरू चालली, पररवतािवाद्यािंची सिंख्या रोडावली,
माणसिं आत्मकें द्री व्हायला लागली, समाजा ी आपलिं काही देणघिं णे िं िाही असिं
त्यािंिा वाटतिंय. समाज काय आपली चल
ू पेटवायला येत िाही असिं म्हणत माणसािंिी
आपल्या भोवती किंु पणच घालिू घेतलिं आहे. समाजातील काही घटकाििं ी सविं दे िा
िावाच्या एका सक
िं ल्पिेलाच मठू माती शदलेली आहे. त्याििं ी आपला चौकोि आखिू
ठे वलाय. त्या चौकोिात तो, त्याची बायको, त्याची दोि मल
ु िं, चौकोि पणू .ा त्याििं ी
घरालासद्ध
ु ा किंपाऊड घालिू घेतले. गेट बिंद के ल्यावर कुणी आत यायची शकिंवा बाहेर
जायची भािगडच िाही. बायका-पोरिं, िोकरी-धदिं ा, पैसा-अडका, पोरिं चागिं ल्या
ाळे त, बायको सख
ु वस्त,ू आठवड्यातिू वीकएडिं ला चेंज, हॉटेशलिंग, टूर, देवस्थाि,
प्रेक्षणीय स्थळिं या पररघाबाहेर पडायचिं कारणच िाही.
िेमकिं दसु ऱ्या बाजल
ू ा रस्त्यावर उतरूि पररवतािाची लढाई लढणाऱ्या
कायाकत्याांच्या वाट्याला वीकएडिं येत िाही. तर प्रत्येक ‘वीक’मध्ये एक प्रश्न घेऊि
मोचाा काढावा लागतो. शपकिीक िव्हे तर खडिं ीभर माणसिं घेऊि मबिंु ई िाहीतर
िागपरू ला, आझाद मैदािात िाहीतर शचटणीस पाका वर धरणिं धराविं लागतिं; दगिं ामस्ती
ऐवजी घोर्षणा द्याव्या लागतात. कुणाला सागिं िू श कविू , पटविू कुणी पररवतािाच्या
चळवळीत येत िसतो. ज्याचिं त्यातल्या त्यात बरिं चाललिंय तो पररवतािाकडे शफरकत
िाही. ज्याचिं बरिं चाललिं िाही त्यािंिाच पररवतािाची गरज असते. पण तोही कुणीतरी
इतराििं ी सघिं र्षा करावा व त्यातिू शमळालेले लाभ अपसक
ू आपल्याला शमळावेत, याच
मािशसकतेत असतो. ोशर्षताििं ीच ोर्षणाशवरूद्ध आवाज उठवायला सरुु वात के ली
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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तर मात्र पररवताि चळवळीला धार येते. ज्याच्या पोटात दख
ु तिंय, त्याििंच ओवा
माशगतला पाशहजे. तोच जर दैववादी बििू ‘ठे शवले अििंते तैसशे च रहावे’ असे म्हणू
लागला; तर मात्र पररवतािवादी चळवळीची धार बोथट झाल्याश वाय राहत िाही.
पण अ्यायग्रस्तािंिा तोंड उघडणयाची सिंधीच उपलब्ध करूि द्यायची िाही अ ी
समाजरचिा आहे. आशण आत्मकें द्री माणसिं तीच समाजरचिा घट्ट करायला मदत
करत आहेत. आपण समाजाचे देणक
े री आहोत ही भाविा जर लप्तु होऊ लागली तर
पररवतािाचे श वधिष्ु य पेलायचिं कुणी हा प्रश्न येतो. जे कोणी राजीखु ीििं असा
श वधिष्ु य पेलायला पढु े येतात त्यािंच्या वाट्याला तर गोळया यायला लागल्या.
पररवतािाची चळवळ काय आज सरू
ु झालेली िाही. इ.स.पवू गपासिू ती चालू
आहे. त्यात सातत्यही आहे. अज्ञािी, अधिं श्रद्धाळू, ोशर्षत, पीशडत, उपेशक्षत, दल
ु ाशक्षत
असा घटक जोपयांत अशस्तत्वात आहे तोपयांत पररवतािाच्या चळवळींचिं काम चालचू
राहणार आहे. वर िमदू के ल्याप्रमाणे पररवतािाच्या चळवळीत काम करणाऱ्यािंची
सख्िं या रोडावते आहे काय? तर याचिं उत्तर िकाराथग द्याविं लागेल. सख्िं या
रोडावणयाऐवजी ती वाढते आहे. पण ब्राह्मणी भािंडवली व्यवस्थेत काम करणारी
माध्यमिं त्याििं ा अिल्ु लेखाििं मारत आहेत. त्यातच सामाशजक जाशणवा बोथट
झालेल्या श शक्षत मध्यमवगगयाचिं ी त्यात भर पडली आहे. बदलाचिं िेतत्ृ व खरिं म्हणजे
मध्यमवगगयाििं ीच के लेलिं आहे. परिंतु मक्त
ु अथाव्यवस्थेचा खल
ु ेआम स्वीकार
के ल्याििंतर मध्यमवगगय माणसू आपल्यापेक्षा खाली असलेल्या घटकाकडे
बघायचाच थाबिं ला. का? कसा? कोण जाणे? तो चगिं ळवादाकडे वळला. िवश्रीमतिं
व्हायची त्याला आस लागली. त्यातिू च उच्च मध्यमवगगय असा िवा वगाच
अशस्तत्वात आला. ‘श्रीमिंत होणयासाठी पळा पळा कोण पढु िं पळतिं ते पाहू’ अ ी
यातच लागली. मध्यमवगा िसु ता बाहेरच पडला िाही तर तो पररवतािवाद्याला
पररवतािापासिू रोखणयासाठीचे सल्लेही देऊ लागला. हा चगिं ळवादाचा कळस
झाला.
अ ा सवा पाश्वाभमू ीवर पररवतािाचे तीि श लेदार व्यवस्थेशवरूद्ध लढत
राशहले. व्यवस्थेला एकापाठोपाठ एक हादरे देत राशहले. क ाचीही पवाा के ली िाही.
दोि वर्षाांच्या कालावधीत शतघाििं ाहिं ी सिात्याच्िं या गोळयाििं ा बळी पडाविं लागल.िं
शवचाराच
िं ा पराभव ज्यावेळी शवचाराििं करता येत िाही, त्यावेळी हतबलतेतिू ते
स्त्राचा वापर करतात. तसा त्यािंिी तो के ला. डॉ. िरें द्र दाभोळकर, कॉ. गोशविंद
पािसरे आशण प्रा. एम. एम. कलबगु ग यािंचे याच भेकड पवाात एका पाठोपाठ एक
मडु दे पाडणयात आले.
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डॉ. िरें द्र दाभोळकर, कॉ. गोशविंद पािसरे आशण प्रा. एम. एम. कलबगु ग यािंचे
खिू करणयात आले. ते खिू कोणी के ले? का के ले? हे सरकारला आशण तपास
यिंत्रणेला कळणयाअगोदर पररवतािाच्या चळवळीत काम करणाऱ्या सजग
कायाकत्याांिा कळले. ख्ु यािंची शवचारसरणी आशण त्यािंचे उिे त्यािंिी जाहीर करूि
टाकले. या शतघाििं ी असे कोणते काम के ले होते की त्याििं ा ठार मारणयात आले? ते
शतघे िेमके कोण होते? हे समाजासमोर आणणयाची पररवतािावाद्याचिं ी जबाबदारी
आहे. ती या पशु स्तके त पणू ा करणयाचा प्रयत्ि के ला आहे.
शतघाच्िं याही खिु ाििंतर माणसिं आपणहूि रस्त्यावर आली. कुणी ि सागिं ताच
सिंताप व्यक्त करू लागली. घोर्षणा द्यायला लागली. कुणी ि सागिं ता रस्त्यावर
उत्स्फूतापणे सिात्यािंच्या शवरोधात घोर्षणा शदल्या गेल्या. हे एक-दोि शठकाणी िव्हे
तर महाराष्र व किााटकातही वेगवेगळया शठकाणी झालिं. सरकारिे खिु ी हुडकायच्या
अगोदर लोकाििं ी आपापल्या पद्धतीिे खिु ी कोण आहेत हे जाहीरपणे व ठामपणे
साशिं गतल.िं रस्त्यावर आलेली सारी माणसिं दाभोळकर, पािसरे , कलबगु गििं ा ओळखत
होती असेही िाही. त्याच्िं या ओळखीची, शबगर ओळखीची पण त्याच्िं या शवचाराििं
प्रभाशवत झालेली सारी माणसिं रस्त्यावर आली. त्यािंच्याबरोबर सिातिी उ्मादाला
वैतागलेली माणसिंही रस्त्यावर आली.
तसिं पाशहलिं तर आपल्या समाजात खिू काय कमी होत िाहीत. दररोज मडु दे
पाडले जातात. पण त्यासाठी कधी कुणी रस्त्यावर येत िाही. मग या शतघाच्िं या
खिु ाििंतर इतकी माणसिं रस्त्यावर का आली? मोचे का काढले? आदिं ोलिे का
झाली?, शिर्षेधाच्या माशलके ची वात राज्यभर क ी पेटली? एवढिं करायला हे शतघे
होते तरी कोण? त्यािंिा कोणी मारलिं? का मारलिं?. ज्या हाताििं गोळी झाडली त्या
हाताच्या मागिं कोण? मेंदू कोणाचा? हे सगळिं सशवस्तरपणे साऱ्यािंिा माशहत आहे.
अगदी सरकार आशण पोलीसािंिाही माहीत आहे. खरा प्रश्न आहे तो डॉ. दाभोळकर,
कॉ. पािसरे , प्रा. कलबगु ग हे कोण होते हे जाणिू घेणयाचा. राजे, महाराजे, आमदार,
खासदार, मिंत्री, सिंत्री यापैकी तरी कुणी िव्हते. मग त्याच्िं यासाठी इतकी आदळआपट
का के ली जाते? खिु ी ोधा म्हणिू सरकारच्या मागे ही माणसिं का लागली? सवा
परु ोगामी पररवतािवादी पक्षाििं ा व सघिं टिाििं ा त्याच्िं या खिु ाचिं काय पडलयिं ?
त्या शतघािंिा का मारले हे लोकािंिा माहीत आहे. कुणी मारले हेही माहीत
आहे. प्रश्न आहे तो त्याच्िं या खिु ाििंतर माणसिं का पेटूि उठली? तेही आपसक
ू च
सिात्याशिं वरूद्ध का उठली? त्याच्िं या मरणयाििं समाजाचा िेमका काय तोटा झाला?
आशण ते जगले असते तर समाजाचा असा कोणता फायदा झाला असता? वैयशक्तक
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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फायद्या-तोट्यापेक्षा सावाजशिक पातळीवर माणसिं कसा काय शवचार करायला
लागली? या सगळयािंची उत्तरिं डॉ. दाभोळकर, कॉ. पािसरे आशण प्रा. कलबगु ग
यािंच्या कामाच्या सातत्यातच सापडतात. त्यािंिी जे काम स्वीकारलिं होतिं ते
राजीखर्षु ीििं शवचार करूि स्वीकारलिं होतिं आशण अखेरच्या श्वासापयांत के लिं.
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२.
“िला िाशहती आहे सिोरच्या र्गदीतला कुणीतरी िाझ्यावर
र्गोळी झाडायला टपलाय, पण िी त्याला सािंर्गू इशच्ितो, हे बघ
शित्रा, या बिंदुकीच्या पाठीिार्गे हात असतात ते फक्त शभत्र्या
िाणसाचे. म्हणूनच टाक ती बिंदूक, सोड ती भीती, चल आपण
दोघे शिळून िोधूया प्रकािाच्या नवीन वाटा.”
– डॉ. नरेंद्र दाभोळकर
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी सागिं लीतले आम्ही काही कायाकते सध्िं याकाळी
साताऱ्यामध्ये डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंच्या अत्िं यद िा ासाठी गेलो होतो. डॉक्टराच्िं या
घरासमोर रस्ता, त्या रस्त्यापलीकडे मोकळे मैदाि, शतथिं मडिं प उभा के लेला. मिंडपात
डॉक्टरािंचा मृतदेह ठे वलेला. अत्िं यद िा ासाठी रािंग लागलेली. सवा वातावरण
ोकाकूल. अत्िं यद िा घेऊि आमच्यातले काही कायाकते डॉक्टरािंच्या घरात गेले.
शतथहिं ी गदगच होती. कायाकते एका बाजल
ै ाताई
ू ा उभे राशहले. गदग ओसरली. डॉ. ल
दाभोळकराििं ी अिोळखी व बजु रे कायाकते पाशहले. त्या उठूि कायाकत्याांजवळ
आल्या. त्यािंचे िाव गाव शवचारले आशण खचिू जाऊ िका, पवू गप्रमाणेच काम करा,
धीर सोडू िका अ ा ब्दािंत कायाकत्याांचे सात्िं वि के ले. ज्याचिं े सािंत्वि करायला
आम्ही गेलो त्याििं ी आमचिं सािंत्वि के लिं. डॉ. ल
ै ाताईिािं इतकिं बळ कोठूि शमळालिं?
याचिं उत्तर आहे डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंच्या शववेकवादी सहवासातिू च. डॉ.
दाभोळकराच
ु गा, मल
ु गी सवाचजण शवज्ञािशिष्ठ, शवज्ञािवादी, शववेकवादी,
िं ी पत्िी, मल
सिंयमी आशण कोणत्याही कठीण प्रसिंगाला धीरािे तोंड देणारे .
ॲड. अच्यतु राव दाभोळकर िावाच्या सातारच्या ख्यातिाम वशकलाच्या
पोटी डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंचा १ िोव्हेंबर १९४५ रोजी ज्म झाला. ॲड.
अच्यतु रावाििं ा एकूण दहा अपत्ये. त्यापैकी वे टचिं म्हणजे डें ेफळ डॉ. िरें द्र
दाभोळकर. दाभोळकराचिं ी सवाच भावडिं े आपापल्या क्षेत्रात प्रभाव शिमााण करणारी व
स्वतुःचा वेगळा ठसा उमटशवणारी. पणु े शवद्यापीठाचे माजी कुलगरू
ु देवदत्त दाभोळकर
हे डॉ. दाभोळकरािंचे मोठे बिंध.ू त्यािंिी डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंचे वणाि अत्यतिं यथाथा
ब्दािंत के ले आहे. डॉक्टरािंच्या शवद्याथग द ते च त्यािंिी म्हटले होते की,
दाभोळकरािंच्या दसकडींपैकी िरें द्र हे सवोत्तम कडे आहे. िरें द्र दाभोळकर हे
बालपणापासिू अभ्यासात व खेळात कौ ल्य असणारे होते.
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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साताऱ्यात श वाजी उदय मिंडळ खेळाडू घडशवणयाचे काम करत होतिं. त्याच
मिंडळाचे खेळाडू डॉ. िरें द्र दाभोळकर हे शिष्णात कबड्डीपट्टू म्हणिू िावारूपास
आले. ालेय जीविात सरू
ु झालेली कबड्डीची आवड डॉक्टराििं ी कॉलेज
जीविातही जोपासली. शवद्यापीठ स्तरापासिू ते आतिं रराष्रीय स्तरापयांत त्यािंिी
कबड्डी या खेळामध्ये आपली चणु क
ू दाखशवली. त्याच्िं या या क्रीडा िैपणु यापळ
ु ेच
महाराष्र ासिाचा ‘श वछत्रपती परु स्कार’ त्याििं ा शमळाला. या परु स्काराचा एक
फायदा असा की, त्यािंिा महाराष्रभर एस.टी. चा प्रवास मोफत असतो. डॉ.
दाभोळकराििं ी या सवलतीचा फायदा जास्तीत जास्त उठशवला आशण आपले
अधिं श्रद्धा शिमल
ाु िाचे काम सवलतीच्या प्रवास खचाािे के ले. मळ
ु ातच बशु द्धमाि
असल्यािे त्यािंिा शमरजेच्या ासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालयात गणु वत्तेवरच प्रवे
शमळाला. ते एम.बी.बी.एस. झाले. त्याििं ी महाशवद्यालयाच्या गैरव्यवस्थापिाशवरूद्ध
आदिं ोलि करूि सिंघर्षााची चणु क
ू दाखशवली. वैद्यकीय शवद्यार्थयााला श क्षण पणू ा
के ल्याििंतर दोि वर्षे सरकारी सेवेची सक्ती के ली जाते. त्यािसु ार त्याििं ी सातारा
शजल्यातील परळी या खेड्यात वैद्यकीय अशधकारी म्हणिू काम के ले. तसेच
आय.टी.आय मध्येही वैद्यकीय अशधकारी म्हणिू त्यािंिी काम के ले. सरकारी िोकरीत
असतािा त्याििं ी वेगवेगळया चळवळी के ल्या. डॉ. िरें द्र दाभोळकर याििं ी ते मजरु ाचिं े
सघिं टि करणयाचा प्रथम प्रयत्ि के ला. बऱ्याच अिं ी ते य स्वीही झाले. वैद्यकीय
अशधकारी म्हणिू सरकारी िोकरी करत असतािा रशववारच्या सट्टु ीत खेडोपाडी जाऊि
त्यािंिी ते मजरु ाचिं ी एकजटू के ली. सिंघर्षाही के ला. भशू महीि दशलताििं ा त्यािंची हक्काची
जमीि शमळावी यासाठी डॉ. दाभोळकरािंिी प्रयत्ि के ले.
डॉ. बाबा आढावािंच्या िेतत्ृ वाखाली ‘एक गाव एक पाणवठा’ हे समतेचे
आदिं ोलि महाराष्रभर झाले. साताऱ्यातील या आदिं ोलिाची जबाबदारी डॉ.
दाभोळकरािंवर होती. लोकप्रशतशिधींचा डोळा मतावर असतो. राज्य घटिेतील समताबिंधतु ा यािंच्या ी त्यािंचे काहीही देण-े घेणे िसते, याची प्रशचती दाभोळकरािंिा दशलत
हक्क आशण एक गाव एक पाणवठा या चळवळीत आली. ते मजरु ािंचे सिंघटि,
दशलतािंवरील अ्याय शिमाल
ू ि इ. चळवळी डॉ. दाभोळकर करीत असतािाच
मराठवाडा शवद्यापीठाच्या िामातिं र प्रश्नािे उग्र रूप धारण के ले. डॉ. िरें द्र दाभोळकराििं ी
सातारा ते औरिंगाबाद लााँगमाचा काढायचा शिणाय घेतला. मोजक्या समतावादी
कायाकत्याांिा सोबतीला घेऊि साताऱ्यातील डॉ. बाबासाहेब आबिं ेडकरािंच्या
शिवासस्थािाला अशभवादि करूि पायी चालत औरिंगाबादकडे डॉ. दाभोळकर यािंिी
लााँगमाचा काढला. रस्त्यात या लााँगमाचाला प्रचडिं प्रशतसाद शमळाला. जागोजागीचे
कायाकते लााँगमाचामध्ये सहभागी झाले. त्याचा पररणाम म्हणिू तरुणािंच्या जर्थयाचे
१०
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शव ाल लााँगमाचामध्ये रुपािंतर झाले. सरकारच्या डोळयात खपु णयाएवढी सख्िं या
वाढली. सरकारिे लााँगमाचाचा धसका घेतला. अहमदिगर येथचे डॉ. दाभोळकरािंिा
त्यािंच्या प्रमख
ु सहकाऱ्यासिं ह अटक के ली. त्यामळ
ु े िामातिं रवाद्याच्िं या लााँगमाचाला
औरिंगाबादपयांत पोहोचता आले िाही.
डॉ. िरें द्र दाभोळकर याच्िं यावर सरुु वातीपासिू च समाजवादी शवचाराचिं ा प्रभाव
होता. साधारणपणे १९७०-८० च्या द कात महाराष्रातील तरुणाचिं ा िाशस्तकतेकडे
कल वाढत चालला होता. डॉ. दाभोळकर हे तर बालपणापासिू च शिरीश्वरवादी होते.
त्यािंिी ‘समाजवादी यवु कदल’ची स्थापिा के ली आशण त्या माध्यमातिू काम सरू
ु
के ले. डॉ. दाभोळकर शमरज मेशडकल कॉलेजमध्ये वैद्यकीय श क्षण घेत होते त्यावेळी
त्यािंचे वडीलबिंधू देवदत्त दाभोळकर हे सािंगलीतील शचतिं ामणराव कॉलेज ऑफ
कॉमसाचे प्राचाया होते. लोकिेते जयप्रका िारायण सागिं लीला आले असता दोि
शदवस प्राचाया दाभोळकरािंच्या कॉलेजच्या गेस्ट हाऊसवर वास्तव्यास होते. शवद्याथग
द ते ील िरें द्र दाभोळकरािंिा जयप्रका िारायण यािंचा सहवास लाभला. जयप्रका
िारायण जायला शिघाले. शिरोप घेताििं ा त्याििं ा िरें द्र शदसला िाही. त्याििं ी त्याििं ा
बोलाविू घेतले. पाठीवर थाप मारली आशण म्हणाले, ‘कुछ बिो.’ जयप्रका ाच्िं या
त्या ‘कुछ बिो’ या दोि ब्दाििं ी िरें द्र दाभोळकराचिं ी पाठ सोडली िाही. त्या दोि
ब्दाििं ीच त्याििं ा समाज कायााची प्रेरणा शदली. त्यातिू च साधारण १९८३ पयांत
वेगवेगळया सिंघटिाच्िं या माध्यमातिू डॉ. िरें द्र दाभोळकराििं ी समाजवादी समाज
रचिेसाठी वेगवेगळी आदिं ोलिे के ली.
साधारण १९८३ पासिू डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंिा शववेकवादाचा सरू सापडला.
बी प्रेमाििंद हे वेगवेगळया चमत्काराचे प्रयोग दाखविू त्यातील फोलपणा लोकासिं मोर
आणत होते. ‘जादू ही हातचलाखी असते आशण इतर चमत्कार हे चमत्कार िसिू
त्यास ास्त्रीय आधार आहे’ हे बी. प्रेमाििंद सप्रमाण प्रयोग दाखविू लोकाििं ा पटविू
देत. डॉ. िरें द्र दाभोळकर बी. प्रेमाििंदच्या प्रयोगािे प्रभाशवत झाले आशण बी.
प्रेमाििंदच्या जवळ जवळ भिं र कायाक्रमािंचे शियोजि डॉ. दाभोळकरािंिी के ले. त्याििंतर
रीतसर डॉ. िरें द्र दाभोळकर, कयाम मािव, डॉ. बाबा आढाव आदी मिंडळींिी एकत्र
येऊि ‘अधिं श्रध्दा शिमाल
ु के ले आशण ते काम वे टच्या
ू ि सशमती’चे काम सरू
श्वासापयांत त्याििं ी अखडिं पणे के ले.
अधिं श्रध्दा शिमल
ाू ि सशमतीची सरुु वातच कायाकत्याांची श बीरे घेऊि झाली.
त्यात लोणावळयाचे श बीर प्रभावी झाले. महाराष्रभर श बीरिं घेतािा बाबा आढाव,
डॉ. िरें द्र दाभोळकर, ाम मािव, शव. म. दािंडेकर यािंिी अधिं श्रध्दा शिमाल
ू िाचा शवचार
रुजशवला. श बीरात मागाद िा करताििं ा िेमके पणािे शववेकवादी, सिंयमी मािंडणी
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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करणयात डॉ. दाभोळकर इतर वक्त्यािंपेक्षा सरस ठरले आशण त्यािंची सरसताच
अधिं श्रध्दा शिमाल
ू ि सशमतीत फूट पडणयास कारणीभतू झाली. १९८९ साली डॉ. िरें द्र
दाभोळकराििं ी ‘महाराष्र अधिं श्रध्दा शिमाल
ू ि सशमती’ची रीतसर स्थापिा के ली. कयाम
मािव ‘अशखल भारतीय अशिं िस’ चालवू लागले. दो्हीही िेते शवचारविंत असल्यािे
त्याििं ी एकमेकाविं र कधीही टीका के ली िाही. परस्पराििं ा परू क असेच काम के ले.
लहाि मोठा असा भेदभाव ि करता रे ल्वेच्या रुळाप्रमाणे दो्ही सघिं टिा समातिं र काम
करत राशहल्या.
महाराष्र अशिं िसच्या स्थापिेििंतर मात्र डॉ. दाभोळकरािंिी पायाला शभगिं री
बािंधिू उभा महाराष्र शपजिं िू काढला. महाराष्र अशिं िस ही त्यािंचा श्वासच बिली. डॉ.
बाबा आढाव, गिं. बा. सरदार, िरहर कुरूदक
िं र या राज्यस्तरीय िेत्यािंबरोबर काम करीत
असतािा डॉ. दाभोळकराििं ी सवा क्षेत्रातील माणसाििं ा आपल्याबरोबर जोडूि घेतले.
त्यािंिा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चळवळीचे काम करायला भाग पाडले. कोणया माणसाचा
कुठे आशण कसा उपयोग करूि यायायचा याचिं भाि डॉ. दाभोळकरािंिा होतिं. अगदी
शसिेिाट्य कलाकारािंपासिू ते शवशवध राजकीय पक्षातल्या िेत्या कायाकत्याांिा
सरकारी-शिमसरकारी िोकरािंपासिू माध्यमामिं ध्ये काम करणाऱ्यापिं यांत सवाांिाच डॉ.
दाभोळकराििं ी महाराष्र अशिं िसच्या प्रवाहात आणले. अशिं िसचिं पशहलिं काम चमत्कार
सादरीकरणापासिू सरू
ु झाल.िं पढु च्या टप्प्यात बवु ा-बाबाचिं े भाडिं ाफोड, त्याचबरोबर
शवज्ञाि वाशहिी, यवु ा एल्गार मोहीम, ोध भतु ाचा बोध मिाचा, भािामती शवरोधी
धडक मोहीम, भतू दाखवा-बक्षीस शमळवा, जादटू ोणा शवरोधी कायदा, जातपचिं ायीस
मठू माती अ ी माणसाच्या जीविात सवाांगाििं ा स्प ा करूि जाणारी आदिं ोलिे के वळ
पिंचवीस वर्षाांच्या कालखिंडात के ली. भारतीय राज्यघटिा आशण त्यातील
धमाशिरपेक्षतेचे तत्त्वज्ञाि याच्या ी कधीही तडजोड ि करता चळवळ चालशवली. डॉ.
दाभोळकरािंची चळवळ ही शवज्ञािशिष्ठ व शववेकवादी तर होतीच पण त्याचबरोबर
सशहष्ण,ु घटिात्मक, दसु ऱ्याच्या मताचा आदर करणारी, कोणत्याही धमााला, देवाला
शवरोध ि करणारी होती. दाभोळकरािंचा व त्यािंच्या चळवळीचा कोणत्याही देवाला व
धमााला शवरोध िव्हता. पण समाजच शववेकवादी बिला तर... त्यामळ
ु े देवाधमााच्या
िावावर पोट भरणाऱ्यािंिी मात्र त्याचिं ी प्रशतमा धमाबडु वे अ ी बिशवली. डॉ.
दाभोळकर धमा बडु वे िव्हते. ते होते देवाधमााच्या िावावर पोट भरणाऱ्यािंचा रोजगार
बडु वे. म्हणिू तर त्यािंिा त्याच्िं या गोळीची श कार व्हावे लागले.
१९९१ साली पणु े शजल्यातल्या ओतरू येथे वाघमारे बवु ािे उच्छाद माडिं ला
होता. भोंदशू गरीबरोबरच तो उच्चभ्रू कुटूिंबातील सख
ु वस्तू मशहलाचिं े खल
ु ेआम लैंशगक
ोर्षण करीत होता. ही त्याची बिवेशगरी अशिं िस कायाकत्याांिी उघडी पाडली.
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त्यावेळी भास्करराव शमसर पणु याचे पोलीस कशम िर होते. वाघमारे िे समाजशवरोधी
कृ त्य के ल्याचे स्पष्ट होते. पण त्यािंच्यावर ग्ु हा कोणत्या कायद्याखाली रशजस्टर
करायचा हा गहि प्रश्न होता. त्यातिू पढु े अधिं श्रद्धा शिमाल
ू िाचा कायदा करावा ही बाब
पढु े आली. अिेक प्रकारचे सिंघर्षा करूि अखेर ‘जादटू ोणाशवरोधी कायदा’ झाला. पण
तो दाभोळकराच्िं या मृत्यिू तिं र झाला. जादटू ोणाशवरोधी कायद्याचा सघिं र्षा फारकाळ
चालला. १९९१ ते १९९५ पयांत हा कायदा करावा म्हणिू शवशवध पातळयाविं र
आदिं ोलिे झाली. ७ जल
ु ै १९९५ ला शवधाि पररर्षदेमध्ये एका खाजगी शवधेयकावर
मतदाि होऊि कायदा करावा असे समिं त झाले आशण बरोबर अठरा वर्षााििंतर
‘जादटू ोणाशवरोधी कायदा’ झाला. जादटू ोणाशवरोधी कायदा करणयाच्या सिंघर्षााच्या
इशतहासाची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की, तो स्वतिंत्र पस्ु तकाचा शवर्षय आहे.
जादटू ोणाशवरोधी कायदा व्हावा यासाठी सवाप्रकारची आत्मक्ले आदिं ोलिे डॉ.
दाभोळकराििं ी के ली. अजा, शवििंत्या, शिवेदिे, लोकप्रशतशिधींिा भेटूि चचाा करणे,
धरणे, उपोर्षण, मोचे, जेलभरो यािंसह रक्तािे पत्र शलशहणे, स्वतुःच्या थोबाडीत मारूि
घेणे इ. सवा प्रकारची आदिं ोलिे या कायद्याच्या मजिं रू ीसाठी के ली. असिंख्य
लोकप्रशतशिधी वेगवेगळया समाज घटकािंचे प्रशतशिधी, वारकरी सिंप्रदायाचे प्रशतशिधी
अ ा शवशवध मडिं ळीं ी त्याििं ी सविं ाद साधला होता.
महाराष्रातील वेगवेगळया शठकाणी २२५ हूि अशधक अशिं िसच्या ाखा
सक्षमपणे सरू
ु करणयासाठी त्याििं ी हजारो कायाकत्याांची मजबतू अ ी फळी शिमााण
के ली. १९८५ साली स्थापि झालेल्या ‘सामाशजक कृ तज्ञता शिधी’ या सस्िं थेचहे ी
पालकत्व डॉ. दाभोळकराििं ी स्वीकारले. महाराष्रामध्ये ध्येयवादािे झपाटलेल्या
बऱ्याच सामाशजक कायाकत्याांवर आशथाक ओढाताणीचे प्रसिंग येतात. उत्प्िाचे
साधि िसतािा काहीजण पणू वा ळ
े समाजकाया करतात. अ ा सामाशजक कायाकत्याांिा
काही िा काही शियशमत आशथाक मदत करणयाची तरतदू सामाशजक कृ तज्ञता शिधीतिू
के ली गेली. महाराष्रभर शफरणाऱ्या डॉ. िरें द्र दाभोळकरािंिी अ ा कायाकत्याांिा िेमके
हेरूि त्यािंिा या शिधीचा लाभ शदला. समाजाला पररवतािाच्या ध्येयाकडे घेऊि
जाणाऱ्या धडपडणाऱ्या कायाकत्याांिा त्यािंिी बळ शदले. अशिं िसमध्ये काम करू
इशच्छणाऱ्या कायाकत्याांिा त्याििं ी प्रथम त्याचिं ा िोकरी, कामधदिं ा, व्यवसाय करूि इतर
वेळ चळवळीसाठी द्या असचिं साशिं गतले.
डॉ. िरें द्र दाभोळकर हे साशहशत्यक होते. त्याििं ी एकूण १२ पस्ु तके शलशहली.
‘भ्रम आशण शिरास’ हे १९८५ साली प्रशसद्ध झालेले त्यािंचे पशहले पस्ु तक, ज्याला थोर
समाजवादी शवचारविंत िा. ग. गोरे यािंिी प्रस्ताविा शलशहली आहे. ‘श्रद्धा अधिं श्रद्धा’,
‘ऐसे कै से झाले भोंद’ू , ‘शवचार तर कराल’, ‘शतशमरातिू तेजाकडे’, ‘अधिं श्रद्धा :
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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प्रश्नशच्ह व पणू शा वराम’ अ ा अिेक पस्ु तकातिू त्याििं ी शवज्ञािशिष्ठ, समतावादी
वैचाररक लेखि के ले. मल्ू यािंवर आधाररत िवसमाज रचिा करणयासाठी प्रयत्ि करत
राहणिं व याच मागाािे समता प्रस्थाशपत करणिं यासाठी दाभोळकरािंिी साशहत्यशिशमाती
के ली. याश वाय शवशवध माशसकिं, साप्ताशहकिं, दैशिकिं यामधिू ही त्यािंिी उद्बोधक लेखि
के ले. ते स्वतुः साशहशत्यक होतेच, पण महाराष्रातील अिेकाििं ा त्याििं ी शलशहतिं के ल.िं
अिेक साशहशत्यक शिमााण के ले. डॉ. िरें द्र दाभोळकर हे चळवळीचे साशहशत्यक होते.
शवचारावर त्यािंची ठाम श्रद्धा होती. समाज पररवतािाचिं काम करणारे मशु स्लम
सत्य ोधक आशण मशु स्लम धमााची शचशकत्सा करू पाहणारे हमीद दलवाई याचिं ा
अकाली मृत्यू झाला. ती गोष्ट डॉ. दाभोळकरािंिा चटका लाविू गेली. त्या
समाजसधु ारकाच्या स्मृती जपणयासाठीच दाभोळकरािंिी आपल्या मल
ु ाचे िाव
‘हमीद’ ठे वले. जातीअताचिं ा लढा कृ ती ील करणयासाठी डॉ. दाभोळकराििं ी
आतिं रजातीय शववाहास प्रोत्साहि शदले.
साधारण २००० सालापयांत शववेकवादी, शवज्ञािशिष्ठ चळवळ म्हणिू त्याििं ी
फक्त अशिं िसचे काम के ले. देवाधमााला कधीही शवरोध के ला िाही. पण देवाधमााच्या
िावावर चाललेल्या ोर्षणाला त्यािंिी ठाम शवरोध के ला. डॉ. दाभोळकरािंचे एक
सहकारी िटसम्राट डॉ. श्रीराम लागू याििं ी ‘देवाला ररटायर करा’ अ ी जाहीर भशू मका
घेतली. आशण ती भशू मका दाभोळकराचिं ीच आहे असा डागिं ोरा शपटूि देवाधमााच्या
िावावर समाजाचा ोर्षण करणाऱ्या सिातिी मिंडळींिी डॉ. दाभोळकरािंवर ते धमा
बडु वे आहेत असे आभासी शचत्र समाजासमोर उभे के ले.
डॉ. दाभोळकर हे महाराष्र अशिं िसचे सिंस्थापक. पण त्याििं ी आपल्या
हयातीतच कायााध्यक्षपद सोडले. खरिं म्हणजे पद शकिंवा सत्ता लोकािंिा सोडवत िाही.
अखेरपयांत पदावर राहणे, मृत्यिू िंतर घराणयाचाच वारस पदावर असणे ही आपल्या
सावाजशिक क्षेत्रातली वास्तवता आहे. पण आपल्याच एका चागिं ल्या कायाकत्यााला
हेरूि अशविा पाटील यािंच्यावर कायााध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपशवणारे डॉ. िरें द्र
दाभोळकर हे अफलातिू व्यशक्तमत्व. भल्याभल्यािंिा पदाचा मोह सोडवत िाही.
डॉक्टरािंिी मात्र तो सोडला. आचरणात आणला. अशविा पाटीलिा पणू ा स्वातिंत्र्य
शदले. कोणतीही मतिं त्याच्िं यावर लादली िाहीत. स्वातिंत्र्याच्या पशहल्या वर्षापतू ग
शदव ी समाजवादी शवचाराला वाहूि घेतलेले साधिा हे साप्ताशहक, पज्ू य सािे
गरू
ु जींिी सरू
ु के ले. समाजवादी शवचारधारा असणाऱ्या साधिेचे सिंपादक म्हणिू
आचाया जावडेकर, रावसाहेब पटवधाि, यदिु ाथ थत्ते, िािासाहेब गोरे , वसतिं बापट,
ग.प्र. प्रधाि इ. शदग्गजािंिी जबाबदारी पार पाडली. १९९८ साली साधिेला ५० वर्षे
पणू ा झाली. सवु णामहोत्सवी वर्षाातच सिंपादक पदाची जबाबदारी डॉ. िरें द्र दाभोळकर
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यािंच्यावर आली. आशण ती वे टपयांत राशहली. त्यापवू ग साधिेचा लेखकवगा,
वाचकवगा, सहािभु तू ीदार आशण शहतशचतिं क हे क्लाशसक मध्यमवगगय लोकच होते.
त्यािंची सिंख्या रोडावत चालली होती. साधिेचा परीघ ठरलेला होता. परिंतु डॉ.
दाभोळकराििं ी साधिेची चौकट रुिंदावली, परीघ मोठा के ला. तेच तेच हरी
मध्यमवगगय लेखक याचिं े स्थाि अबाशधत ठे विू डॉक्टराििं ी साधिेत िवीि ग्रामीण
भागातील लेखकाििं ा प्रोत्साहि देत शलशहते के ले. समाजवादी पररवाराचे साप्ताशहक
प्रत्येक परु ोगामी व पररवतािवादी मिंडळींिा आपले वाटणयाइतपत साधिेच्या कक्षा
रुिंदावल्या. रोडावत चाललेली साधिेची वगाणीदारािंची सिंख्या मोशहम काढूि
वाढशवली. बालकुमार शदवाळी अक
िं , यवु ा शदवाळी अक
िं , शियशमत शदवाळी अक
िं असे
तीि तीि शदवाळी अक
िं काढणयाची शकमया के ली. शवर्षयािंची शवशवधता वाढशवली.
अक
िं ाच
िं ी वाचिीयता, रिंजकता वाढशवली. ग्रामीण बहुजिाििं ा जाणीवपवू ाक शलशहते
के ले. साधिेच्या सिंपादिाबरोबरच अशिं िस वाताापत्राचे काम त्यािंिी आपल्या
सहकाऱ्यािंवर स्वतिंत्रपणे जबाबदारी सोपविू सातत्यािे चालशवले. चमत्कार
सादरीकरण, बवु ा-बापिंचू े भाडिं ाफोड, देवाधमााच्या िावावर के लेले ोर्षण, अघोरी
उपचार, प हु त्या बिंदी, किंु डलीचे दहि, लेखि, व्याखाििं, प्रबोधििं, शवज्ञाि वाशहिी,
समता इ. शवर्षयावर काम करतािा सिातिी मडिं ळी दख
ु ावली होती. परिंतु डायरे क्ट
त्याच्िं यावर हल्ला िव्हता. मवाळपणे व प्रभावीपणे काम सरू
ु होते. सिात्याचिं ी माथी
भडकली ती डॉक्टरािंच्या अखेरच्या पवाातील तीि प्रमख
ु प्रबोधि चळवळींिी.
त्यातली पशहली होती िी श गिं णापरू च्या चौथऱ्यावर मशहलािंिा प्रवे
िाकारणयाशवरुद्धची, दसु री होती गणपती दाि आशण शिमााल्याचे खत तयार करणयाची
आशण शतसरी होती जात पिंचायतींिा मठू माती देणयाची. या तीिही चळवळी
सिात्याच्िं या दाशिं भकतेला धक्का देणाऱ्या आशण बहुजिाच्िं या ोर्षणाशवरुद्धच्या
पयाावरण रक्षणाच्या होत्या. म्हणजे त्या घातक रुढींशवरुद्ध होत्या. समाजातील
अज्ञािाचा आशण अधिं श्रद्धेचा फायदा घेऊि ोर्षण करणाऱ्या समाजाची घडी
शवस्कटणाऱ्या दािंशभकाच्िं या शवरोधातील होत्या. थोडक्यात या तीिही चळवळी
धमाशचशकत्सा करणाऱ्या होत्या. त्यामळ
ु े च सिात्यािंची माथी भडकली.
सोशियाचा कळस । पाजी भररला सरु ारस ॥
मृशक्तके चा घट । पाजी अमृताची सार ॥
सो्याच्या भािंड्यातील दारू शववेक मारते. मातीच्या कपातील अमृत
जीविाला उभारी देते. धमााच्या िावावर सोिेरी घटात असत्याची शझगिं आणणारी दारू
भरूि समाजाला धमा मातांडािी शझगिं त ठे वले. डॉक्टरािंिी सत्याचे अमृत मातीच्या
भािंड्यात ठे विू जिमािसाचा शववेक जागा के ला.
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गणपती िदीत, शवहीरीत, तळयात शवसजाि करणयामळ
ु े पाणी दशू र्षत होते
त्यामळ
ु े गणपती दाि करा ही मोहीम डॉ. दाभोळकरािंिी राबशवली. पशहल्यािंदा या
आदिं ोलिाला प्रखर शवरोध झाला. गणे मतू ग आमचा श्रद्धेचा व धमााचा भावशिक
शवर्षय आहे. ती दाि करणयाची वस्तू िाही असा गलका धमााच्या ठे केदाराििं ी के ला.
पढु चा प्रश्न आला तो शिमााल्याचा. गणे मतू गबरोबरच पाििं, फुल,िं दवु ाा, गौरीची पाििं
इत्यादी सवा शिमााल्य वाहत्या पाणयात टाकूि पाणी दशू र्षत करू िये. त्याऐवजी
शिमााल्य एकशत्रत करणयाची मोहीम अ ाच वादाच्या भोवऱ्यात ढकलणयाचिं
कारस्थाि धमााच्या लाभार्थयाांिी के लिं. परिंतु दहा बारा वर्षाांच्या सततच्या प्रबोधिाििं,
रस्त्यावरील चळवळीििं, ्यायालयीि लढ्याििं पयाावरणाचा हा शवर्षय य स्वीपणे
शिकालात काढणयाचिं काम डॉ. दाभोळकरािंिी के लिं. आज शिमााल्यापासिू खत
शिशमाती करणयात येऊ लागली आहे. गणे मतू गचिं शवसजाि वाहत्या पाणयात ि करता
किंु डात शवसजाि करणयाकडे समाज वळशवणयात डॉ. दाभोळकराििं ा य आलिं आहे.
गणे मतू ग प्लॅस्टर ऑफ पॅररसच्या करू िका, ाडूच्या अथवा कागदी लगद्यापासिू
त्या बिशवणयाचे प्रबोधिही त्यािंिी के ले. फटाके मक्त
ु शदवाळीची सक
िं ल्पिा प्रभावीपणे
राबशवली. होळीमध्ये िैवद्य म्हणिू पोळया, भात इ. टाकणयाचे सिंस्कार समाजामध्ये
आहेत. त्याचप्रमाणे होळीत लाकडे जाळणयाचेही फॅ ड मोठा प्रमाणात आहे. लाकूडणे ी जाळूि आपण पयाावरणाचा ऱ्हास करत आहोत. उपासमार असणाऱ्या दे ात
पोळया शवस्तवात जाळूि खाक करणे हाणपणाचे िाही. त्यामळ
ु े होळी लहाि करा
आशण पोळी दाि करा. या शवर्षयावरही त्याििं ी प्रबोधि सरू
ु के ले. परिंपरागत चालत
आलेल्या या अवैज्ञाशिक, अशववेकी व पयाावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या बाबीसच
आपली समृद्ध धाशमाक सिंस्कृ ती म्हणणारे सिातिी त्यामळ
ु े शपसाटले. त्याििं ाही धमाात
ढवळाढवळ वाटली. मिस्ु मृतीच्या कायद्याप्रमाणे धमाशचशकत्सा करायची िसते. हा
फॅ शसझमच आहे. त्यामळ
ु े धमाशचशकत्सा करणाऱ्यास शजवतिं राहणयाचा अशधकार
िसतोच. त्यात ि श कलेल्या व मिस्ु मृती वा इतर कायदे काहीही माहीत िसलेल्या
काही जात समहू ात जातपिंचायती प्रभावीपणे आजही काम करत आहेत. गोर गरीब,
भटके , अधापोटी, अज्ञािी माणसाचे प्रचडिं ोर्षण जातपिंचायती करतात. त्या
जातपचिं ायतीस मठू माती देणयासाठी डॉ. दाभोळकर राज्यभर पररर्षदा यायायला लागले.
ही सद्ध
ु ा धमाशचशकत्साच. या सवा धमाशचशकत्सा सहि ि झाल्यािेच दाभोळकराििं ा
फॅ शसस्ट सिात्यािंच्या गोळीचा बळी व्हावे लागले.
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३.
जयािंना कुणाला िाझिं वाईट करायचिं असेल त्यािंनी खुिाल
कराविं. िी कुणाच्या बापाला भीत नाही.
– कॉ. र्गोशविंद पानसरे
२६ िोव्हेंबर १९३३ रोजी कोल्हार ता. श्रीरामपरू , शज. अहमदिगर या
शठकाणी हातावर पोट असणाऱ्या, राबणाऱ्या बहुजि कुटुिंबात गोशवदिं पािसरे यािंचा
ज्म झाला. कोल्हार हे गाव प्रवरा िदीकाठी वसलेलिं. पण प्रवराच बारमाही िसल्याििं
गाव तसिं शजरायतच. श क्षणाची सोय सातवीपयांतच. इतर सवा ग्रामस्थाच्िं या
पोरािंप्रमाणेच गोशविंद पािसरे कोल्हारच्या शजल्हा पररर्षदेच्या ाळे त सातवीपयांत
श कले. माध्यशमक श क्षणासाठी हरात जावे लागणार होते. पोराला हरात
श क्षणासाठी ठे विू पढु िं श कवायची बापाची कुवत िव्हती. म्हणिू इतर पयाायािंचा
ोध सरू
ु के ला. मग प्रवरे काठच्या या गोशवदिं ाला वारणाकाठचा दसु रा गोशवदिं भेटला.
कोल्हापरू शजल्यातील मलकापरू पररसरातील गोशवदिं दामोदर पत्की िावाचे एक
श क्षक सध्या शजथिं महात्मा फुले कृ र्षी शवद्यापीठ आहे त्या राहुरी या शठकाणी काम
करत होते. त्याििं ी गोशविंद पािसरें ची राहुरीच्या बोशडांगमध्ये राहणयाची सोय के ली.
पत्की गरू
ु जी हे समाजवादी, राष्रसेवा दलाचे काम करायचे. त्यामळ
ु े गोशविंद पािसरे
सेवादल सैशिक झाले. राहुरीच्या ाळे तिू ते अहमदिगरच्या सोसायटी हायस्कूलमध्ये
दाखल झाले आशण ते एस.एस.सी. फस्टा क्लासमध्ये पास झाले. खरिं म्हणजे १९५०
च्या दरम्याि एस.एस.सी. पास होणाऱ्या शवद्यार्थयाांिा सहज सरकारी िोकरी शमळत
होती. गोशवाद पािसरे तर फस्टा क्लासवाले होते. सरकारी िोकरी चालिू आली असती
पण िोकरीच्या फिंदात ि पडता पत्की गरू
ु जींच्या मागाद िा ाखाली त्यािंिी कोल्हापरू
गाठले.
श क्षणाची सिंधी िाकारलेल्या बहुजिाच्िं या पोरािंसाठी राजर्षग ाहूििं ी
कोल्हापरु ात अिेक वसशतगृहे सरू
ु के ली होती. त्या वसशतगृहात प्रवे शमळे ल म्हणिू
गोशविंद पािसरे कोल्हापरु ात आले. पण जरा उ ीर झाला होता. त्यािंिा वसशतगृहात
प्रवे शमळाला िाही. बोशडांगचे सपु ररटेंडेंट मामासाहेब शमणचेकर यािंची भेट घेतली.
त्याििं ी पढु च्या वर्षग प्रवे देणयाची हमी घेतली. मग त्यावर्षग गोशवदिं पािसरें िी आसरा
घेतला तो शबिंदू चौकाचाच. शबिंदू चौकात एक पस्ु तकाचिं दक
ु ाि होत.िं दक
ु ाि म्हणजे
एक खोकिं होतिं. त्या खोक्याच्या समोरच्या फळीचा गोशविंद पािसरें िी चागिं ला वापर
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करूि घेतला. त्या पस्ु तक दक
ु ािाचिं िावच Republic Book Stall असिं होतिं. ते
िेमकिं शबिंदू चौकातल्या महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आबिं ेडकर याच्िं या
पतु ळया जे ारीच होतिं. त्या पतु ळया जे ारी पािसरें िी आपली पथारी टाकली.
सकाळी उठूि कोटीतीथाावर जाऊि आघिं ोळ करायची. शदवसभर पेपर टाकणयापासिू
इतर कष्टाची कामे करायची. कॉलेजला जायचिं असा शदिक्रम सरू
ु के ला.
पत्की गरुु जीही राहुरी सोडूि गावाकडे आले होते. त्यािंच्याकडूि गोशवदिं
पािसरें चा आचाया ातिं ाराम गरूड याच्िं या ी पररचय झाला. मग पािसरे समाजवादी
पक्षातीलच क्राशिं तकारी समाजवादी पक्षात काम करायला लागले. आशण १९५२
पासिू ते पणू ता ुः कम्यशु िस्ट पाटगचे सदस्य झाले. ते अखेरपयांत त्याच पक्षात राशहले.
कोल्हापरु ात आल्यावर कसबिं सिं एक वर्षा त्याििं ी काढलिं. दसु ऱ्या वर्षग त्यािंिा राजर्षग
ाहूच्िं या शप्र्स श वाजी शवद्याथग वसशतगृहात प्रवे शमळाला. मग श क्षण अथााजि
आशण चळवळ या तीिही बाबी एकाच वेळी सरू
ु झाल्या. मळ
ु ात गरीब कुटुिंबातिू
आल्यामळ
ु े लोक ज्या शबकट पररशस्थतीत राहतात त्यात बदल झाला पाशहजे हे त्याििं ा
मिातिू च वाटत होते. म्हणिू त्याििं ी पररवतािाची चळवळ आशण त्यासाठीच सघिं र्षा
करायचा शिधाार के ला. वाळलेली लाकडिंच लवकर पेट घेतात, ओली लाकडिं पेटत
िाहीत त्यामळ
ु े या वाळलेल्या लाकडािेच पेट घेतला. आशण वे टपयांत ते धगधगतच
राशहले.
गोशविंद पािसरे ज्यावेळी शप्र्स श वाजी शवद्याथग वसशतगृहात राहूि श क्षण
घेत होते, त्यावेळी गोवा मक्त
ु ी लढ्याची शठणगी पेटली. गोशविंद पािसरें िी लढ्यात
सहभागी व्हायचा शिणाय घेतला. हायकोटााचे सेवाशिवृत्त ्यायाधी िामदार व्ही.जी.
चव्हाण त्यावेळी बोशडांगचे सपु ररिंटेंडेंट होते. त्याच्िं या कािावर ही गोष्ट गेली. त्यािंिा
गोशवदिं पािसरें िा बोलाविू घेतल.िं म्हणाले, “तू अजिू श कतो आहेस. पशहल्यादिं ा
श क्षण पणू ा कर ििंतर आदिं ोलि करत बस.” त्यावर गोशवदिं पािसरें िी शदलेलिं उत्तर
अत्यिंत माशमाक होतिं. ते म्हणाले, “सर जो उद्या त्याग करीि म्हणतो, तो कधीच त्याग
करत िाही.” तरुण शवद्यार्थयााचिं हे बाणेदार उत्तर ऐकूण चव्हाण सरािंचा िरू च पालटला.
त्यािंिी पािसरें िा चळवळीत भाग घेणयासाठी जाणयाची मभु ा शदली. बोशडांगमधील
बरे च शवद्याथग त्याििं ा शिरोप द्यायला रे ल्वेस्टे वर गेले. पररवतािवादी चळवळी करतच
त्याििं ी राजाराम महाशवद्यालयातिू बी.ए. पयांतचिं श क्षण घेतल.िं
गोशविंद पािसरें िी महापाशलके त श पायाची िोकरी के ली. ििंतर प्राथशमक
श क्षकही झाले. अ ा िोकऱ्या करत करतच त्याििं ी हाजी लॉ कॉलेजमधिू
वशकलीचे श क्षण पणू ा के ले. मास्तरकीचा राजीिामा शदला. १९६४ साली वशकलीची
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सिद घेतली. गोरगररबािंिा हक्काचा, कमी पै ातला आशण खात्रीचा वकील शमळाला.
वशकली म्हणजे खऱ्याचिं खोटिं आशण खोट्याचिं खरिं करणारा शहकमती माणसू असा
एक खोटा प्रचार शहतसिंबिंध दख
ु ावलेल्यािंिी के ला आहे. हा समज कॉ. पािसरें िी ५०
वर्षााच्या वशकलीच्या कारशकदगतिू खोटा असल्याचे सप्रमाण ाशबत के ले.
अ्यायग्रस्ताििं ा, ोशर्षताििं ा ्याय शमळविू देणारा आशण ोर्षकाििं ा चपराक देणारा
वकील अ ी आपली प्रशतमा तयार के ली. कायमपणे समाजातल्या दबु ाल घटकाचिं ीच
त्यािंिी बाजू माडिं ली. आपल्या बद्ध
ु ीचा वापर त्याििं ी ोशर्षत, शपशडत, विंशचत, उपेशक्षत
घटकासिं ाठी के ला. बद्ध
ु ीचा कधीच बाजार मािंडला िाही. वशकली सरू
ु करणयापवू गच
त्यािंिी भारतीय कम्यशु िस्ट पक्षाचे काम सरू
ु के ले होते. शबिंदचू ौकात पक्षाचे ऑशफसही
थाटले होते. काम जोरात सरू
ु असतािाच १९६२ चे भारत-चीि यद्ध
ु सरू
ु झाले.
समस्त कम्यशु िस्टाििं ा चीिधाशजाणे आशण दे द्रोही ठरविू सरकारिे तरुु िं गात टाकले.
त्यात कॉ. पािसरें िाही तरुु िं गात डािंबले. कोल्हापरू मधील भारतीय कम्यशु िस्ट पक्षाच्या
कायाालयात कुणी शफरके िासे झाले. कायाालय ओस पडले. शहदिं रू ाव गोंधळी िावाचा
एक कायाकताा होता. तो एकटाच ऑशफस उघडायचा आशण चक्क गॅलरीत येऊि
थािंबायचा. पाटगचिं ऑशफस सरू
ु आहे असिं दाखशवणयासाठीच तो गॅलरीत उभा
असायचा. शहदिं रू ाव गोंधळींिा शलशहता वाचता येत िव्हतिं. ते काय माक्सावादाचे
अभ्यासक िव्हते. त्याििं कधी कुठलिं तत्त्वज्ञाि वाचलिं िव्हतिं तरीही त्याला माक्सावादी
तत्त्वज्ञाि कळलेलिं होतिं. म्हणिू तर कॉ. पािसरे म्हणायचे की, ‘ज्याला जगणिं कळतिं
त्याला तत्त्वज्ञाि कळतिं.’ १९६२ च्या यद्ध
ु समाप्तीििंतर कॉ. पािसरें ची सटु का झाली.
पवू ावत ते चळवळीत सामील झाले. वेगवेगळया आदिं ोलिात, मोचाात, चळवळीत
त्यािंिा अिेकवेळा तरुु गािंत जाविं लागल.िं ते ज्या कोटाात वशकली करायचे शतथल्या
्यायाधी ाििं ाही पािसरें च्या या तरुु िं गवाऱ्या पररशचत होत्या. त्याच्िं या िावाचा पक
ु ारा
के ल्याििंतर जर ते लगेच कोटाात आले िाहीत तर काही ्यायाधी त्यािंच्या
पक्षकाराििं ा ‘तझु े वकील तरुु िं गात आहेत का बाहेर आहेत?’ असे प्रािंजळपणे शवचारत
असत. जर तरुु िं गात असतील तर तारीख देऊि त्या पक्षकारािंिा ररकामिं करत असत.
कॉ. पािसरें िी तरुु िं गाचाही वापर माणसिं जोडणयासाठी आशण ज्ञाि वाढशवणयासाठीच
के ला. ते िेहमी म्हणायचे, “माणसाच्या आयष्ु यात दोिच शठकाणी म्हणजे एक
वसशतगृहात व दसु रे तरुु िं गातच चागिं ले शमत्र भेटतात.”
कॉ. पािसरे कम्यशु िस्ट होते म्हणजे िक्की काय होते, तर ते फक्त माक्सावाद
सागिं त िव्हते तर तो आचरणात आणत होते. तत्त्वज्ञािावर आधारलेलिं आशण त्यास
कृ तीची जोड देणारिं त्याचिं आचरण होत.िं ते बोलके िव्हते तर कते समाजसधु ारक
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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होते. कॉ. पािसरे ज्या शठकाणी राहत होते त्यािंच्यासमोर एक ाळे चे मोठे पटागिं ण
होते. कालािंतरािे त्या पटािंगणात राष्रीय स्वयसिं ेवक सिंघाची ाखा भरायला लागली.
कॉ. पािसरें चा मल
ु गा अशविा हा अजाणतेपणे शतथे जाऊ लागला. त्याला दरडाविू
शतकडिं जाणयास मज्जाव करणिं कॉ. पािसरें िा क्य होतिं. पण त्यािंिी तसिं के लिं िाही.
त्याििं ी अशविा ला एक फुटबॉल घेऊि शदला. त्याििं ी आपले शमत्र गोळा के ले. शजथिं
राष्रीय स्वयसिं ेवक सघिं ाची ाखा भरायची शतथिं पोरिं फुटबॉल खेळू लागली. त्याच्िं या
बौशद्धकापेक्षा फुटबॉलचा खेळ िक्कीच पोरािंच्या आवडीचा झाल्यािे त्यािंची ाखा
आपोआपच बिंद झाली. अशविा िे इशिं जशिअर व्हाविं अ ी कॉ. पािसरें ची मिोमि
इच्छा होती. परिंतु अशविा इशिं जशिअर ि होता वकील झाला. कॉ. पािसरें च्यावरची
सिंघटिात्मक बाधिं णी, आदिं ोलििं, मोचे, कोटा के सेसची जवळजवळ सवा जबाबदारी
अशविा ििं आपल्या श रावर घेतली. कॉ. गोशवदिं पािसरें िा त्याच्िं या शलखाणाला
सामाशजक व राजकीय कायााला जादा वेळ देणिं क्य झालिं. पण अशविा च्या
अकाली मृत्यिू िं त्यािंिा परत कोटा के सेस आशण सामाशजक सिंघटि यात अडकूि पडाविं
लागलिं. िेमकिं याच काळात त्याचिं ी दृष्टी अधू झाली. एकुलत्या एक मल
ु ाचा अकाली
मृत्य,ू वृद्धत्व, दृशष्टदोर्ष या सवा बाबी खच्चीकरणास परु े ा होत्या, पण कॉ. पािसरे
खचणारे िव्हते. वास्तव स्वीकारणयाची त्याचिं ी तयारी होती. काळजावर दगड ठे विू
दुःु खाचे जाहीर प्रद िा ि करता हा कणखर बाप एकातिं ात जाऊि ढसाढसा रडला.
बाहेर येऊि कुटुिंशबयािंिा वास्तव स्वीकारायचे आवाहि के ले.
अशविा च्या मृत्यिू िंतर कॉ. गोशवदिं पािसरें िी शबिंदू चौकातील रे ड फ्लॅग
इमारतीजवळ अत्िं ययात्रा आल्याििंतर मठु ी आवळूि “कॉ. अशव पािसरे का अधरु ा
काम कौि करे गा?” अ ी घोर्षणा शदली. शतथिंच कम्यशु िस्ट होणिं म्हणजे िक्की काय
असतिं याचिं उत्तर शमळालिं. शवशवध श बीरात व अभ्यास वगाात कॉ. पािसरे हे
कम्यशु िस्ट होणिं स्वतुःच्या पलीकडिं (Beyond Self) होणिं असिं सािंगायचे. ते
कृ ती ील होते, हे त्यावेळी कळलिं. राजर्षग ाहू महाराजािंचा दसु रा मल
ु गा शप्र्स
श वाजी अकाली गेल्याितिं र राजर्षगििं ा ोक अिावर झाला. त्यावेळी त्याचिं े शदवाण
श्री सबिीस म्हणाले होते की, “राजाििं कधी रडायचिं िसतिं” श्री. बापसू ाहेब पाटील,
कॉ. अशधकारी यािंिाही मल
ु ाच्या अकाली जाणयाचा धक्का बसला होता. त्यािंिी तो
समथापणे पेलला. राष्रसतिं गाडगेबािंबाििं ा तर कीताि सरू
ु असतािाच मल
ु ाच्या मृत्यचु ी
बातमी कळली होती. परिंतु त्यािंिी कीताि थाबिं शवले िव्हते. या सवाांचा प्रभाव म्हणिू
कॉ. पािसरें िी मल
ु ाच्या मृत्यचु िं दुःु ख पचवल.िं गावोगावच्या तरुण कायाकत्याांतच कॉ.
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पािसरें िी अशविा पाशहला. राजाप्रमाणचिं िेत्याििं कधी रडायचिं िसतिं तर सातत्याििं
लढायचिं असतिं हेच कॉ. पािसरें िी दाखविू शदल.िं
कॉ. गोशवदिं पािसरे हे स्वातत्र्िं यसैशिक होते. भारतीय स्वातिंत्र्य लढ्यात त्याििं ी
भागीदारी के ली िव्हती. पण गोवा पोतागु ीजाच्िं या तावडीतिू सोडशवणयासाठी त्यािंिी
शवद्याथग द ते च सिंघर्षा के ला. सिंघर्षा य स्वी झाला. सरकारिे त्यािंिा स्वातिंत्र्य
सैशिकाची पे् िही शदली. मात्र या पे् िचा वापर त्यािंिी व्यवस्था बदलासाठीच्या
लढ्यासाठीच के ला. भार्षावार प्रािंतरचिेच्या िावाखाली मराठी भाशर्षक माणसिं जी
महाराष्रात येणयासाठी आससु लेली होती, त्याच्िं यासाठी जी सयिं क्त
ु महाराष्राची
चळवळ उभी राशहली, त्या सशमतीच्या सेक्रेटरी पदाची धरु ा कॉ. पािसरें िी सािंभाळली
होती. कॉ. पािसरें िी ज ा रस्त्यावरच्या लढाया के ल्या तरी ससिं दीय राजकारणातही
मागे राशहले िाहीत. त्यािंिी आपल्या सहकाऱ्यािंिा वॉडाावॉडाामधिू उमेदवाऱ्या देऊि
शिवडणक
ु ािंचा धडाक्यात प्रचार के ला. तसेच स्वतुःही शवधािसभेच्या शिवडणक
ु ीच्या
ररिंगणात उतरले. शिवडणक
ु ीच्या राजकारणात त्याििं ा लौशकक अथाािे य आले िाही
असे जरी असले तरी मल्ू याशधशष्ठत राजकारणाचा सैद्धाशिं तक व वैचाररक बैठकीचा
त्यािंचा आग्रह राजकारणयाििं ा बरे च काही श कविू गेला.
कॉ. गोशवदिं पािसरे हे शसद्धहस्त लेखक होते. त्याचिं े काम फक्त कामगार
चळवळ आशण राजकारण एवढ्यापरु ते मयााशदत िव्हते तर ते जीविातील
पररवतािाच्या सवा पैलिंिू ा स्प ा करणारे होते. तसेच त्यािंचे शलखाणही सवाव्यापी होते.
त्यािंिी सामाशजक, आशथाक, राजकीय, कायदेशवर्षयक, ऐशतहाशसक, धाशमाक इ.
शवर्षयावर वास्तववादी व रोखठोक लेखि के ले. ‘श वाजी कोण होता’ आशण ‘राजर्षग
ाहू : वसा आशण वारसा’ ही त्यािंची दोिच ऐशतहाशसक पस्ु तके . छत्रपती श वाजी
महाराजिं ावर हजारो पािाच्िं या बखरी, श वचररत्र, कथा, कादिं बऱ्या, िाटकिं, पोवाडे इ.
सवा साशहत्य प्रकारातील साशहत्य एका बाजल
ू ा उपलब्ध आशण दसु ऱ्या बाजल
ू ा
के वळ प्िास पािािंची श वाजी कोण होता? ही पशु स्तका. हजारो पािाच्िं या शवशवध
साशहत्य कृ तींिा सडेतोड उत्तरे देणारी ठरली. कवी कल्पिािंच्या घोडावर स्वार होऊि
ज्यािंिी रिंजक इशतहास शलशहला, त्या सवाांचा फोलपणा कॉ. पािसरें िी वास्तववादी
पशु स्तके तिू जगासमोर आणला. त्याचे अिेक भार्षातिं भार्षातिं रही झाले. जी अवस्था
श वरायाच
िं ी तीच अवस्था राजर्षग ाहूचिं ी. ब्राह्मणी भाडिं वली इशतहासकाराििं ी फक्त
राजर्षग ाहूचिं ी गॉशसपच्या माध्यमातिू बदिामीच के ली होती व आहे. मात्र कॉ
पािसरें च्या ‘राजर्षग ाहू : वसा आशण वारसा’ या पस्ु तकािे मात्र राजर्षगचिं े सामाशजक
समतेचे शवचार वाचकािंपढु े आले. जी अवस्था ऐशतहाशसक पस्ु तकाचिं ी तीच अवस्था
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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सामाशजक समतेच्या पस्ु तकािंची. सच्चर सशमती व मागासलेले मशु स्लम, मशु स्लमाचिं े
लाड, अजिू ही ि स्वीकारलेला मिंडल आयोग ही सामाशजक शवर्षयावर पस्ु तके त्यािंिी
शलशहली. कामगार कायद्याची तोंड ओळख, ३७० कलमाची कुळकथा ही कायद्यावर
व राज्यघटिेतील काकमीरशवर्षयक कलमावर त्यािंिी पस्ु तके शलशहली. मक्त
ु
अथाव्यवस्था, डिंकेल प्रस्ताव, ते ी धोरण याही शवर्षयावर त्याििं ी शलखाण के ले.
सामा्य माणसाचा जगणया ी सबिं िंध येणारी जी जी क्षेत्रे आहेत त्या त्या सवाच क्षेत्रात
कॉ पािसरें िी शलखाण के ले आहे. एकाचवेळी ते इशतहासतज्ज्ञ, समाज ास्त्रज्ञ,
कायदेपिंशडत, अथा ास्त्रज्ञ व धमाशचशकत्सक या सवाच भशू मकात असलेले शदसतात.
जगातल्या तत्त्ववेत्यािंिी व शवचारविंताििं ी जगाचा अथा सािंशगतला आहे.
त्यािंच्या म्हणणयािसु ार बदल हा जगाचा शियम आहे. प्रश्न आहे तो जग बदलणयाचा.
त्यासाठीच पररवतािवादी व परु ोगामी चळवळीची गरज आहे, असिं अत्यिंत प्रभावीपणे
आग्रहपवू ाक प्रशतपादि कॉ. गोशविंद पािसरे करीत असत. खरिं म्हणजे पररवतािाची
गरज कोणाला असते. कॉ. पािसरे म्हणायचे, “ज्याचिं बरिं चाललिं आहे. त्याला
पररवतािाची गरज िसते. पण ज्याचिं बरिं चाललेले िाही त्याििं ाच पररवतािाची गरज
असते.” ज्याच्या पोटात दख
ु तिं तोच ओवा मागतो हे वास्तव आहे. कॉ. पािसरे याििं ी
प्रामख्ु याििं कामगारािंच्या चळवळी चालवल्या. त्यािंिी के वळ एकाच शठकाणी काम
करणाऱ्या कामगारािंचे सिंघटि के ले असे िाही तर शवखरु लेल्या एके कट्या
कामगाराबिं रोबर छोटा मोठा स्वतुःचा धदिं ा करणाऱ्यािंचीही सिंघटिा बािंधली व त्यािंिा
पररवतािाच्या लढ्यात उतरशवले. बाँका, एल.आय.सी., प्राध्यापक-श क्षक,
इशिं जशिअरींग इडिं स्रीज, साखर कारखािे, एस.टी., एम.एस.ई.बी., सहकारी सस्िं था
आदी शठकाणच्या कामगार कमाचाऱ्यािंची त्याििं ी वमूठमठू बािंधली. पण त्याचबरोबर
त्यािंिी असिंघशटत, असिंरशक्षत अ ा मागास घटकािंची चळवळ उभी के ली. त्यात
प्रामख्ु यािे अगिं णवाडी सेशवका, ते मजरू , घरकाम करणाऱ्या मोलकरीण मशहला,
बािंधकाम कामगार यािाही सघिं शटत के ले. जे िोकरी करत िाहीत पण स्वतुःचा
छोटामोठा धदिं ा करणाऱ्याच्िं या जीविातही पररवताि व्हावे म्हणिू त्यािािं सघिं शटत करूि
लढ्यात उतरशवले. त्यात ररक्षा चालक, खोके वाले, पथारीवाले आशण फे रीवाले
यािंच्या सिंघटिेचा समावे होतो. कोणत्याही कायद्याचे सिंरक्षण िसणाऱ्यािंिा त्याििं ी
कायद्याच्या कक्षेत आणले.
कॉ. पािसरे यािंिी के वळ कामगाराच्िं या व कम्यशु िस्टािंच्या चळवळी
चालशवल्या असे िाही. त्याििं ा फक्त कामगार पढु ारी म्हणिू सीशमत करता येणार िाही.
महाराष्रात य विंतराव चव्हाणाििं ी “कसेल त्याची जमीि” हा कायदा आणला.
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सम्यक विद्रोही ि लोकायत

त्यामळ
ु े राबणाऱ्या बहुजिाििं ा कुळाऐवजी जमीि मालकाचा दजाा शमळाला.
त्याचवेळी महाराष्रातील परु ोगामी चळवळीत काम करणाऱ्यािंिी जशमिीच्या
फे रवाटपाची मागणी के ली. त्याििं ी “कसेल त्याची जमीि हे ठीक आहे पण िसेल
त्याचे काय?” हा प्रश्न धसाला लावला. त्यात कॉ. पािसरे अग्रभागी होते. क्रािंशतशसहिं
िािा पाटील आशण डॉ. आबिं ेडकराचिं े सहकारी श्री. दादासाहेब गायकवाड याच्िं या
िेतत्ृ वाखाली कॉ. पािसरें िी हे प्रभावी आदिं ोलि के ले. १९६६ साली झालेल्या
आदिं ोलिाचा अत्यिंत वास्तववादी शकस्सा कॉ. पािसरे सागिं त असत. त्या आदिं ोलिाचिं
िाव होतिं “जमीि बळकाव आदिं ोलि.” भशू महीिािंिी बडा बागायतदारािंच्या वा
सरकारी मालकीच्या जशमिीत घसु िू त्याचा प्रशतमालक कब्जा के ल्याचे ते आदिं ोलि
होते. त्यापैकी एक आदिं ोलि कोल्हापरू शजल्यात झाले. सवा आदिं ोलकािंिा पोशलसािंिी
अटक के ली. त्याििं ा कोटाासमोर आणले. आदिं ोलकाििं ी “होयच! आम्ही
सरकारी/बड्या बागायतदारािंची जमीि ताब्यात घेतली आहे.” हा ग्ु हा कबल
ू के ला.
कोटाािी कॉ. पािसरें सह सवा आदिं ोलकाििं ा आठ शदवसािंची श क्षा शदली. श क्षा भोगिू
आठ शदवसािंिी सवाजण बाहेर आले आशण तसेच जमीि बळकाव आदिं ोलि सातारा
शजल्यात कराड येथे के ले. आदिं ोलकािंिी जशमिीत घसु िू प्रशतकात्मक कब्जा घेतला.
पोशलसाििं ी त्याििं ा अटक के ली. कोटाासमोर आणले. आदिं ोलकािी कोल्हापरू प्रमाणेच
ग्ु हा कबल
ू के ला. कोटाािे सवा आदिं ोलकाििं ा सध्िं याकाळी साडेपाच वाजता श क्षा
ठोठावली. ती होती कोटा उठे पयांत श क्षा. कोटाािी श क्षा सिु ावली व पाचच शमशिटात
कोटा उठूि गेलिं. आदिं ोलकािंची श क्षा सिंपली. दोि कोटाांिी एकाच ग्ु याखाली दोि
वेगवेगळया श क्षा क ा व का शदल्या याचिं सिं ोधिच कॉ. पािसरें िी के ले. ते असिं
होतिं की, कोल्हापरू मधले मॅशजस्रेट ज्याििं आठ शदवसाची श क्षा शदली होती. त्याच्िं या
वडीलाच
िं ी जमीि कूळ कायद्यात गेली होती. आशण ज्याििं ी कोटा उठे पयांत श क्षा शदली
त्यािंच्या वशडलाििं ा कूळ कायद्यािे जमीि शमळाली होती. या दोि मॅशजस्रेटच्या
कौटुिंशबक पाश्वाभमू ीचा सिंदभा या शठकाणी महत्त्वाचा होता.
कॉ. पािसरे देववादी अगर दैववादी िव्हते. मात्र पौराशणक ग्रथिं ापासिू ते सतिं
वाङ्मयापयांत त्यािंचा अभ्यास होता. ते उत्तम साशहशत्यक होते. अणणाभाऊ साठे
साशहत्य समिं ेलिाचे ते जिक होते. कॉ. पािसरें िी स्वतुःचे असे ब्द प्रचारात आणले.
अिेक ब्दाचिं ी त्यािी शिशमाती के ली. उदाहरणाथा “लढ्याची रणिीती”, “ त्रू शमत्र
शववेक”, “रे र्षेच्या अलीकडचे आशण रे र्षेच्या पलीकडचे”, “ ाहूच्िं या शवचारािंची
आजची प्रस्ततु ता”, “जॉबलेस ग्रोथ” असे अिेक ब्द त्याििं ी मराठी भार्षेत िव्यािे
आणले. शवचारावरची त्याचिं ी शिष्ठा अढळ होती. ते पोथीशिष्ठ कम्यशु िस्ट िव्हते.
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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माक्सावाद आशण फुले, ाहू, आबिं ेडकरवाद एकाचवेळी अशिं गकारला पाशहजे या
मताचे होते.
कामगार कष्टकऱ्याच्िं या आशथाक पररवतािाबरोबरच त्याचिं े सामाशजक पररवताि
झाले पाशहजे असा त्यािंचा आग्रह होता. भारतीय समाजव्यवस्था जाती धमााच्या घट्ट
चौकटीत आहे. जातीशवहीि, वगाशवहीि आशण ासिशवहीि समाज रचिा येणयासाठी
दीघाकालीि प्रशक्रया अवलबिं ावी लागेल या मतावर ते ठाम होते. अ ी आद ा
व्यवस्था काय आपसक
ू येणार िाही. त्यासाठी दीघाकालीि प्रयत्िािंची गरज आहे.
जातीशवहीि समाज रचिेसाठी आतिं रजातीय शववाह हाच एकमेव मागा असल्यािे
त्यािंिी आतिं रजातीय शववाह कें द्रे उभारली. क
े डो तरुण-तरुणींचे आतिं रजातीय शववाह
त्यािंिी लाविू शदले. अ ा शववाहािंिा कायम पाठबळ शदले. स्वतुःच्या मल
ु ा मल
ु ींचहे ी
आतिं रजातीय शववाह के ले.
सामाशजक प्रश्नावर लढतािा त्यािंच्या िेतत्ृ वाचा कस लागला तो यतु ी
ासिाच्या काळात. धमारक्षणाच्या ठे केदाराििं ी शवश्व ािंती यज्ञाचा घाट घातला. तोही
कोल्हापरू सारख्या परु ोगामी हरात. त्यावेळी त्यािंिी समाजातील सवा थरातील
लोकािंिा यज्ञशवरोधी चळवळीत आणले. वगालढा करणारे साम्यवादी िेते लौशकक
अथाािे तसे सरिंजाम ाहीच्या शवरोधातच. पण शवश्व ातिं ी यज्ञास िेटािे शवरोध
करणयासाठी त्याििं ी प्रत्यक्ष कोल्हापरू च्या ाहू महाराजाचिं ीही भेट घेऊि त्याििं ा
शवश्व ािंती यज्ञ हे कसे थोताडिं आहे, राजर्षग ाहूच्िं या परु ोगामी शवचारािंच्या घड्याळाचे
काटे उलट्या शद िे े शफरशवणारे आहे हे पटविू शदले आशण म्हणिू च यज्ञशवरोधी
आदिं ोलिात ाहू महाराजही सहभागी झाले. कॉ. पािसरें च्या कोल्हापरू ातील एकूण
पासष्ट वर्षााच्या वास्तव्यात ते एकदाच करवीरच्या राजवाड्यात गेले आशण ाहू
राजाच
िं ा चळवळीस सहभाग शमळशवला.
कॉ. पािसरें ची वैचाररकतेची कसोटी पणु यातील भािंडारकर प्राच्यशवद्या
सिं ोधि कें द्रावर झालेल्या हल्याििंतर कोल्हापरू च्या शिर्षेध सभेत लागली. जेम्स लेििे
छत्रपती श वराय व शजजाऊ मााँसाहेब याच्िं या शवर्षयी बदिामीकारक शलखाण के ले.
त्या जेम्स लेिला खोटी व चक
ु ीची माशहती परु शवणयाचे काम येथील ब्राह्मणी
भािंडवलदारी शवचारािंच्या पाईकाििं ी के ले होते. त्या बदिामीची स्वाभाशवक प्रशतशक्रया
म्हणिू च भाडिं ारकर भट अड्डावर हल्ला झाला. त्याची शिर्षेध सभा कोल्हापरू ात
झाली त्यात कॉ. पािसरें िा भागीदारी करणयाचे शिमत्रिं ण आयोजकािंिी शदले. ते आपण
स्वीकारतािा त्याििं ी प्रथम जेम्स लेिचा शिर्षेध, मग भाडिं ारकरवरील हल्याचा शिर्षेध
करणयाची सचू िा के ली. ती आयोजकाििं ी मा्य के ली. शिर्षेधाची मोठी सभा झाली.
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पण वक्त्यािंचा भर जेम्स लेिच्या शिर्षेधावर राशहला. त्याची स्वाभाशवकच प्रशतशक्रया
म्हणिू भाडिं ारकर हल्ल्याचा उल्लेख सवाांिीच के ला. श वाजी महाराज व शजजाऊ
यािंची बदिामी ही शक्रया व भाडिं ारकर सस्िं थेवरील हल्ला ही प्रशतशक्रया हे शसद्ध के ले.
कॉ. पािसरे याचिं े ाहू शवचाराविं रचे प्रेम सवाश्रतु होते. त्यािंिी ाहू राजाच्िं या
परु ोगामी शवचारावर जसे लेखि के ले तसेच ाहू शवचार लोकािंपयांत जावे म्हणिू
त्यािंिी ाहू राजािंच्यावर भिं र व्याख्यािे व तीही तरुणाच्िं या पढु िंच असा सक
िं ल्प
सोडला. त्यातली ८३ भार्षणिं त्यािंिी पणू ा के ली. वे टची दोि भार्षणिं त्यािंिी शमरज
येथील शमरज महाशवद्यालयात व क्या महाशवद्यालय येथे २ फे ब्रवु ारी २०१५ ला
शदली व १६ फे ब्रवु ारी रोजी त्याच्िं यावर हल्ला झाला. महाराष्राच्या शवधाि भविात
आशण ससिं देच्या प्रािंगणात राजर्षग ाहूचिं ा पतु ळा उभा करावा यासाठी जे प्रयत्ि,
पाठपरु ावा झाला, त्यात कॉ. गोशविंद पािसरे आघाडीवर होते. त्यात त्यािंची भागीदारी
मोठी होती.
अस्पृकयता शिवारणाचा एक भाग म्हणिू राजशर्षा ाहू महाराज हे कोल्हापरु ात
गिंगाराम कािंबळेच्या छोट्या ा हॉटेलात चहा पीत असत. त्या गगिं ाराम काबिं ळे चे
हॉटेल ज्या शठकाणी होते त्या शठकाणी गगिं ाराम कािंबळे चा स्मृशतस्तिंभ उभारणयात कॉ.
पािसरें िी पढु ाकार घेतला. तो स्मृशतस्तिंभ अव्याहतपणे राजशर्षा ाहूचिं े काया व समतेचा
सदिं े देत राहील. कॉ. पािसरें िी समाजाचे शवशवध अगिं ाििं ी प्रबोधि के ले. आचाया
ािंताराम गरुड यािंच्या इचलकरिंजीच्या समाजवादी प्रबोशधिीत त्यािंचा सहभाग
स्थापिेपासिू च होता. आचाया ािंताराम गरुड त्याििं ा ‘प्रबोधक पािसरे ’ म्हणत.
कॉ. पािसरे कायाकत्याांिा स्माि देत असत. कायाकत्याांवर त्याििं ी शजवापाड
प्रेम के ले. २००८ मध्ये कॉ. पािसरें िा ७५ वर्षे पणू ा झाली. लोकािंिी पच्िं याहत्तरीचा
आग्रह धरला. पण पािसरें िी अगोदर सामा्य कायाकत्याांची चररत्रे प्रकाश त
करायची, मगच आपली पिंचाहत्तरी करायची असा आग्रह धरला आशण क
े डो
कायाकत्याांची चररत्रे प्रकाश त करूिच पच्िं याहत्तरीचा कायाक्रम के ला. त्यात दोि वर्षे
गेली. वयाच्या ७७ वर्षााििंतर पचिं ाहत्तरी के ली.
आयष्ु यभर कॉ. पािसरे हे वास्तवच जगले. कधीही त्यािंचे पाय जशमिीवरूि
हवेत गेले िाहीत. त्याच्िं या ज्मगावी जर कोणास िेणयाचा प्रसगिं आला तर त्याचिं े
आईवडील ज्या पल
ु ाच्या बाधिं कामावर मजरु ी करत होते तो पल
ु ते सबिं िंशधतािा
अशभमािाििं दाखवत असत. ही होती त्यािंच्या जगणयातली वास्तवता.
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४.
िी शहिंदू नाही, िी शलिंर्गायत आहे.
िी शलिंर्गायत आहे, िी द्रशवड आहे.
– प्रा. डॉ. एि. एि. कलबुर्गी
३० ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ८ वा. ४५ शम. किााटकातील धारवाड येथे
हम्पी शवद्यापीठाचे माजी कुलगरू
ु डॉ. मल्ले प्पा मडीवाळप्पा कलबगु ग याचिं ा
त्यािंच्या राहत्या घरी दोघा अज्ञातािंिी खिू के ला, अ ी बातमी दे भरच्या
वृत्तवाशह्याविं र एकसाथ झळकली. के वळ किााटकच िव्हे तर सपिं णू ा दे भर एकच
खळबळ माजली. फारसे राजकीय शका वा सामाशजक कायाक्षत्रे ात पररशचत िसलेले हे
डॉ. कलबगु ग कोण याबिल कुतहू ल आशण त्यािंच्याबिलची चचााही सरू
ु झाली.
कोणी मारलिं यापेक्षा का मारलिं? याचीच उत्सक
ु ता यासवा चचेमध्ये होती. कारण
सवासाधारणपणे राजकारणी माणसाच्या हत्येला राजकीय खिू समजणयाचा समज रुढ
आहे आशण राजकारणाची प्राथशमक आशण भाबडी ओळख असणाऱ्या
सवासामा्यासिं ाठी डॉ. कलबगु ग कसलिं राजकारण करत होते हे गढू च होतिं. पण
त्याहीपेक्षा या दे ातील बहुतािं शवचारविंत समजणाऱ्या शवद्वािामिं ध्ये आशण राजकीय
कायाकत्याांमध्येदख
े ील कलबगु गच्या शवर्षयी असेच काहीसे भाबडे समज होते. कारण
डॉ. िरें द्र दाभोळकर ज्यािंच्या ी लढत होते त्यािंचा एक चेहरा मठाधी महतिं ,
बवु ािंच्या रुपािे समोर होता. तर कॉ. पािसरे याचिं े भािंडवलदार आशण त्यािंची तळी
उचलणारे तथाकशथत ब्राह्मणी इशतहासकार हे त्याच त्रचू ा आणखी एक चेहरा
सवाांिा पररशचत होता. पण डॉ. कलबगु गच्िं या बाबतीत मात्र त्रचू ा चेहरा खपू च धसू र
होता. त्यामळ
ु े वरवर अजात त्रू वाटणाऱ्या डॉ. कलबगु गच्िं या शजवावर कोण उठले
असेल याची काही जणाििं ा कल्पिा असली तरी बहुतािं ाच्िं या मिात त्याबिल
डॉक्टरािंच्या हत्येपयांत खपू च अज्ञाि असावे आशण आजही ते फारसे दरू झाल्याचे
शदसत िाही. या पाश्वाभमू ीवर डॉ. कलबगु गचिं े व्यशक्तगत चररत्र आशण काम थोडक्यात
का होईिा समजिू घेणे आवकयक आहे.
२८ िोव्हेंबर १९३८ रोजी किााटकातील (तत्कालीि बॉम्बे प्रेशसडे्सी व
आताच्या शवजापरू शजल्यातील) शसदिं गी तालक्ु यातील गब्ु बेवाड येथे डॉ. कलबगु ग
याच
िं ा ज्म झाला. वडील मडीवाळप्पा आशण आई गौरम्मा हे परिंपरे िे ज्मजात
ते करी आशण या दे ातील ते कऱ्याििं ा लाभलेले परिंपरागत दाररद्र्य त्याच्िं याही
२६

सम्यक विद्रोही ि लोकायत

वाट्याला आलेले. पण पारिंपररक धमाश्रद्धा आशण िैशतकता कट्टरतेिे जोपासिू जगणारे
ज्याला आपल्या दे ात ‘धाशमाक वृत्तीिे राहणारे ’ असे सबिं ोधले जाते तसे हे कुटुिंबही
कडवे धमाशिष्ठ. पढु े जाऊि डॉ. कलबगु गििं ी ज्या आपल्या धमााच्या द्ध
ु ीकरणाची
मोहीम हाती घेतली त्या शलिंगायत धमााच.े बसवणणा व त्यािंच्या रण सहकाऱ्यािंिी
ब्राह्मणी धमााच्या शवरोधात उभ्या के लेल्या शलगिं ायत धमााचे जेव्हा पढु े ‘वीर ैव’
िावाखाली ब्राह्मणीकरण होत गेले. खिु डॉ. एम.एम. कलबगु ग देखील या
ब्राह्मणीकरण झालेल्या ‘वीर ैव’ परिंपरे च्या प्रभावाखाली खपू काळापयांत होते. पण
स्वतुःच के लेल्या सिं ोधि कायाातिू त्यािंिा शलगिं ायत धमााचे मळ
ू स्वरूप सापडले.
रणािंच्या वचि साशहत्याचिं ा अभ्यास करतािा बसवणणा स्थाशपत शलिंगायत धमा
वेगळा आहे आशण त्याचा पिंचाचाया घोशर्षत ‘वीर ैव’ धमाा ी कसलाही सिंबिंध िाही
हे त्याच्िं या लक्षात आले. शकिंबहुिा पचिं ाचाया आशण त्याचिं ा ‘वीर ैव’ धमा या पोकळ
गोष्टी आहेत. मळ
ू शलिंगायत धमाा ी तल
ु िा करता त्यािंिा कोणताच भौशतक आधार व
पाया िाही हे त्यािंिा स्पष्ट झाले. सिं ोधकाची एक सत्या्वे ी वृत्ती आशण श स्त
त्यािंच्या अगिं ी इतकी बाणली होती की, त्यािंिी स्वतुःच ‘मागा खडिं १’ मधील ‘मागा के
मोदल’ू या पस्ु तकाच्या प्रथमावृत्ती २८ िोव्हेंबर १९८८ च्या प्रस्ताविेमध्ये म्हटले
आहे.
“...भारतासारख्या भावशिष्ठ राष्रात सिं ोधि म्हणजे सरळ सल
ु भ मागा िव्हे.
‘कटू सत्य सागिं ू िये’ असे सािंगणाऱ्या सिंप्रदायाचे वारसदार असलेल्या भारतीयािंिा
असे सत्य सहजासहजी पचिी पडत िाही, मधरु वाटत िाही. त्यामळ
ु े या दे ात
सिं ोधकाििं ा वेळोवेळी लहाि-साि सळ
ु ावर चढावेच लागते. आज ‘ हाणे’ म्हणविू
घेणारे , ‘जाणकार’ म्हणिू घेणारे च ‘अजाण’, ‘मग्ु ध’ जिािंचा वापर करूि
सिं ोधकाचिं ा म्हणजे सत्याचा घात करणयामध्ये तृप्ती शमळशवत आहेत. अ ा
प्रसिंगामळ
ु े च भारतातील सिं ोधकािंिा अिेक अशग्िकिंु डे पार करावी लागतात.
किााटकच्या सदिं भाात बोलायचे झाले तर बहुधा माझ्या शपढीतील इतर सिं ोधकापिं ेक्षा
माझ्या पायाखाली पसरलेली अशग्िकिंु डे अशधक मोठी, दाहक असल्याचे शदसिू येते.
तथाशप पायाखालील शिखाऱ्यािंपक्ष
े ा िेत्रािंपढु ील प्रका महाि असतो, परम असतो. ही
माझी धारणाच मला वाचशवत आली आहे, माझिं पोर्षण करीत आली आहे असिं मी
समजतो. सिं ोधकािे चक
ु ीचे साशिं गतले असणयाची क्यता असते, पण त्यािे खोटे
सािंशगतलेले िसते. कारण सिं ोधि म्हणजे अल्पशवराम, अधाशवरामाच्िं या मागे
पणू शा वरामाकडे मागारथ राहणयाची शक्रया असते. त्यामळ
ु े िविवीि सदिं भा स्त्रोतािसु ार
सिं ोधक आपल्या अशभप्रायात सधु ारणा घडशवत असतो. हे सगळे आद ा माझ्या
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?

२७

मिाठायी बसविू च मी सिं ोधि-लेखि करीत असतो हे शविम्रपणे िमदू करू
इशच्छतो.”
सिं ोधकािे आपल्या गृहीतकाच्या समथािाचा अटाशपटा करणारे , वशकली
डावपेच लढवायचे िसतात तर वास्तवाच्या ोधातिू समोर येणाऱ्या सत्याला सामोरे
जात स्वीकारायचे असते. याचे भाि डॉ. कलबगु गििं ा िेमके असल्यािे परिंपरे च्या
ओझ्याखाली वाढूिही सत्याच्या जवळ आल्यावर त्यािंिा हे ओझे सहजपणे फे कूि
देणे क्य झाले. शिम्मे अशधक आयष्ु य ते ‘वीर ैव’ प्रभावाखाली होते. या काळात
त्याििं ी ज्या शवशवध सिं ोधि सस्िं था उभ्या के ल्या, त्याच्िं या िावात ‘वीर ैव’ हा ब्द ते
सहजपणे वापरत होते. पण जेव्हा ‘वीर ैव’ आशण शलिंगायत यातील अतिं र आशण
शवरोध लक्षात आल्यावर ते शलिंगायत या ब्दाचे कट्टर समथाक तर ‘वीर ैव’ या
ब्दाचे अत्यिंशतक शवरोधक झाले. पयाायािे ‘वीर ैव’ िावाची ब्राह्मणीकरणाची
प्रशक्रया सरू
ु करणारे पिंचाचायााचहे ी ते एक कट्टर पण ास्त्र द्ध
ु शवरोधक झाले.
यातिू च धमा द्ध
ु ीकरणाच्या २० व्या तकातल्या एका महाि चळवळीचा पाया
घातला गेला. सिं ोधिातिू शिघालेल्या सत्याचा या चळवळीला आधार होता. या
दे ातील वैशदक आशण अवैशदक शकिंवा ब्राह्मणी-अब्राह्मणी अ ा एका सिाति
सिंघर्षााचा आजच्या काळातला हा उद्रेक होता असे म्हणता येईल. त्यामळ
ु े
जाणीवपवू क
ा शिमााण ि के लेल्या या चळवळीचे सद्यकालीि प्रणेते आपोआपच डॉ.
एम.एम. कलबगु ग ठरले. ब्राह्मणी धमााच्या पकडीतिू , शवळख्यातिू आशण
गल
ु ामशगरीतिू एका अब्राह्मणी धमााला सोडशवणयाचा, मक्त
ु करणयाचा हा प्रयास होता.
म्हणजे परिंपरे िे इथल्या कष्टकरी बहुजि स्त्री-परुु र्षाििं ा ब्राह्मणी धमााच्या परु ोशहत ाहीिे
आपल्या धमााच्या िावाखाली चालशवलेल्या गल
ु ामशगरीतिू मक्त
ु करणयाचा एक
व्यापक सिंघर्षा होता. पयाायािे प्रा. कलबगु गििं ी थेट एका व्यापक जल
ु मी व्यवस्थेलाच
आव्हाि शदले होते. सद्यकाळात सिंपणू ा भारतात एकमेव महाराष्रात अ ी घटिा
घडली आहे. सिं ोधिातिू पढु े आलेल्या सत्यािे चळवळीचे रूप घेणे आशण
व्यवस्थेशवरोधी सघिं र्षा माडिं णे हे महाराष्रात प्रा. डॉ. आ. ह. साळिंुखे सराच्िं या अथक
सिं ोधि श्रमातिू घडले आहे. कलबगु ग सरासिं ारखे डॉ. आ.ह. साळिंुखे सारख्या
व्यक्तींिा, त्यािंिीच ोधलेले सत्य चळवळीत कसे खेचते त्याची ही दोि बोलकी
उदाहरणे आहेत. सिं ोधिकत्याांिा सिं ोधि क ासाठी आशण त्यामध्ये सत्याचे स्थाि
कसे मोठे असते याचे भाि देणारी आहेत. अथाात ही सद्य काळातील दोि उदाहरणे
असली तरी ती फार पवू गपासिू आशण जगभर शदसिू आलेली आहेत. चावााकापासिू
२८

सम्यक विद्रोही ि लोकायत

सॉक्रेशटस, शिस्त, बसवणणा, ब्रिु ो, कोपशिाकस, गािंधी अ ा अिेकािंच्या हौतात्म्याची
ही परिंपरा आहे.
शसदिं गीसारख्या छोट्या ा खेड्यात आपले श क्षण सपिं विू कलबगु ग सर याििं ी
शवजापरू येथे आपले महाशवद्यालयीि श क्षण घेतले. पदव्यत्तु र श क्षण धारवाड येथील
किााटक शवद्यापीठात घेऊि पढु े बराच काळ ते किााटक महाशवद्यालय आशण किााटक
शवद्यापीठात कायारत राशहले. क्िड आशण इशतहास हे त्याचिं े आस्थेचे आशण
अभ्यासाचे शवर्षय होते. त्याच्िं यातल्या शिशमातीक्षम, कवी आशण िाटककाराला
इशतहास शवर्षयािे सत्या्वे ी सिं ोधकवृत्ती परु शवली. पण सिं ोधकाला लागणाऱ्या
शचकाटी, पररश्रम आशण वेळेची अमयाादता यामळ
ु े त्यािंच्याकडूि साशहत्यशिशमाती कमी
झाली असली तरी जवळपास ६५ च्यावर इशतहासातील आशण साशहत्यातील समस्या
वाटणाऱ्या कूट शवर्षयािंवरची त्याििं ी उकल करणयाचा जो काय महाकाय प्रयास के ला
आहे त्याला तोड िाही आशण एकूणच क्िड क्षेत्रावर आशण भारतीय सास्िं कृ शतक
क्षेत्रावर त्याििं ी शहमालयाएवढे उपकार करूि ठे वले आहेत. त्याच्िं या सिं ोधिािे
तथाकशथत सिं ोधकािंची आशण प्रस्थाशपत व्यवस्थेची तळी उचलणाऱ्या भाटाचिं ी
त्यािंिी पिंचाईत करूि ठे वली आहे. तरीही सिं ोधकािंची कालमयाादा ते चागिं लीच
ओळखिू होते. सिं ोधकाचे काया शकिंवा त्यािंिी ोधलेले सत्य हे कधीच अशिं तम
िसते. सिं ोधकाच्या भौशतक रीराच्या मयाादते ते अधाशवरामासारखे असिू ते मागिू
येणाऱ्याला पढु े मागास्थ होणयासाठी शद ाद क
ा असते, असे ते िम्रपणे सागिं त होते.
त्याच्िं या सिं ोधिािे त्याचिं े व्यशक्तगत आशण कौटुिंशबक आयष्ु य हे िेहमीच असरु शक्षत
आशण धोक्यात येत राशहले होते. ते होणार याची त्याििं ा फार पवू गच खात्री होती व तसे
ते बोलिू दाखवतही. तसाच त्यािंचा अतिं झाला. पण सत्याची शिष्ठा माणसाला शिभगड
बिशवते. स्वतुःच्या इशप्सत ध्येयापढु े स्वतुःचे आयष्ु य तच्ु छ समजवायला लावते याचा
प्रत्यय चावाांकापासिू च्या सवा हीदािंच्या जगणयातिू येतो. डॉ. दाभोळकर, कॉ.
पािसरे आशण प्रा. कलबगु ग याच्िं याही कायाशिष्ठा त्याच तोडीच्या होत्या. ही कायाशिष्ठा
मृत्यू िावाच्या गोष्टीला कधीच डरत िाही शकिंवा भौशतक सख
ु ाची आशण सरु शक्षततेची
त्यािंिा गरज वा मातब्बरी वाटत िाही. महाशवद्यालयीि श क्षण यायायला जातािा
कलबगु ग सरािंच्या वशडलाििं ी त्यािंिा सािंशगतले होते की, घोंगडी आशण आबिं ील
(सवासाधारण ते कऱ्याच्या घरातील पोट भरणयासाठी असलेला रोजचा एक
सवासाधारण पदाथा) हीच आपली मोठी आशण परु े ी सिंपत्ती. म्हणजे तक
ु ोबाराय किंथा
आशण कमडिं लू देह उपचारापरु ता असे जे म्हणतात, तेच आजच्या काळात कलबगु ग
सराच
िं े वडील त्याििं ा सागिं तात. याच मािवतावादी सस्िं कारातिू अिेक मोठमोठी माि
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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स्मािाची पदे शमळूिही डॉ. कलबगु ग शिस्पृह, शिरोगी, साधे आशण काटकसरी राशहले.
किााटकातील सवोच्च साशहशत्यक ‘पिंपा’ परु स्काराची रक्कम जी त्याकाळात खपू
मोठी होती ती त्या काळातही ते सहजपणे िाकारू कतात शकिंवा हम्पीच्या
कुलगरू
ु पदी काम करतािा कुलगरू
ु म्हणिू शमळालेली सवा भत्यािंची रक्कम शतथल्या
चतथु ाश्रेणी कामगारासिं ाठी खचा करणयाचा उदारपणा ते दाखवू कतात. पदवीसाठी
आशण वेतिवाढीसाठी ज्याििं ा सिं ोधि करावयाचे आहे त्याििं ी माझ्याकडे येऊ िये
असे ते स्पष्टपणे सिु ावतात. वचिातिू सापडलेला शलिंगायत धमा काटेकोर आचरणात
आणायचा प्रयत्ि करतात. रण सतिं ािंिी शिमााण के लेल्या वचिािंची व्याख्या ‘सिंदु र
आचरण असणाऱ्यािंची सदिंु र रचिा म्हणजे वचि होय.’ अ ी शकिंवा ‘सिंदु र
बोलचालीची अशभव्यक्ती म्हणजे वचि होय’ अ ी करतात. इथे प्ु हा तक
ु ोबािंच्या
‘बोले तैसा चाले, त्याची वदिं ावी पाऊले’ या उक्तीचीच आठवण येते.
श्रमण सस्िं कृ तीतिू शिमााण झालेल्या अवैशदक परिंपरािंचा स्वतुःच्या कुटील
हेतसिंू ाठी ढाल म्हणिू उपयोग करणाऱ्या तथाकशथत शहदिं त्ु ववाद्याििं ा डॉ. एम.एम.
कलबगु ग ‘मी शहदिं ू िाही, मी शलगिं ायत आहे, मी द्रवीड आहे’ असे जेव्हा जाहीरपणे
बजावू लागले तेव्हा शहदिं ू धमााच्या बरु ख्याखाली दडलेल्या ब्राह्मणयवाद्यािंिा
पायाखालची जमीि सरकल्यासारखी वाटणे साहशजक आहे. याच्याआधी कलबगु ग
सरािंिी बसव तत्त्वज्ञािाच्या डोक्यावर बसिू ब्राह्मणी तत्त्वज्ञािाचा अजेंडा असलेल्या
पिंचाचायााशवरुद्ध सिंघर्षा मािंडलाच होता. पण ब्राह्मणी अजेंड्यातील जात व्यवस्थेला हा
के वळ शवरोध आहे असा सोयीस्कर अथा ब्राह्मणयवाद्याििं ी घेतला. आजच्या
तथाकशथत शवज्ञाि यगु ामध्ये या शहडीस जातव्यवस्थेचे समथाि करणे सहज क्य
िाही, याची जाणीव ब्राह्मणयवाद्यािंिा आहे. म्हणिू तेही याचा आपल्या ल
ै ीत शवरोध
करतात. पण ही व्यवस्था मोडली जाणार िाही याची शवशवध पद्धतीिे आटोकाट
काळजी घेतात. पण मी शहदिं ू िाही हा के वळ शिणाायकच िाही तर मळ
ु ावरच हल्ला
होता. ीख, जैि, शलिंगायत इ. अवैशदक परिंपरा या वेगवेगळया िावािे वावरत
असल्यातरी त्या शहदिं ू धमााच्याच ाखा आहेत आशण याच्िं या िेतत्ृ वपदी आपणच
आहोत असा इथल्या ब्राह्मणयवाद्यािंिी स्वतुः ी भ्रम बाळगला आहे. या भ्रमात
स्वतुःचे सत्ताकें द्र सािंभाळणयाचा त्यािंचा आटोकाट प्रयत्ि आहे. व त्यामळ
ु े च आपण
शहदिं ू पररवारातील आहोत असा भ्रम ते या अवैशदक परिंपरातही पसरवत आहेत.
त्यामळ
ु े डॉ. कलबगु गचिं ा ‘आम्ही शहदिं ू िाही’ हा त्यािंच्यासाठी सरुु िं गच होता. त्यामळ
ु े
स्वतुःच्या सरु क्षेचा अखेरचा प्रयत्ि म्हणिू डॉ. कलबगु गििं ा सपिं शवणे हाच त्याच्िं यापढु े
एकमेव पयााय असावा आशण त्याििं ी तो वापरला. याआधीही धाकदपट ातिू आशण
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दह त शिमााण करूि कलबगु ग सरािंचा आवाज बिंद करणयाचा त्यािंिी प्रयत्ि के ला
होता. पण ‘मी सत्य बोलणे सोडणार िाही’ या भशू मके ी ते ठाम होते. सत्य सवादरू
परसरणयासाठी सत्य मािंडणाऱ्याच्िं या शिष्ठेची अ ी परीक्षा घेते. प्रा कलबगु ग सराििं ी ती
परीक्षा शदली. त्यात ते अत्यच्ु य श्रेणीिे पास झाले. त्यािंिी पेटशवलेली सत्याची चल
ू
आज वणवा झाली आहे. त्यामळ
ु े ज्याििं ी त्याच्िं या शवरुद्ध सघिं र्षा माडिं ला होता त्या
धमाांध क्तींची आणखीच पचिं ाईत झाली आहे हे खरे !


कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?

३१

५.
धाशििकतेच्या िुखवट्याआडून...
गेल्या तीि वर्षाात तीि महत्त्वाच्या आशण सामाशजक क्षेत्रात शव र्षे दखलपात्र
असलेल्या व्यक्तींच्या म्हणजे डॉ. दाभोळकर, कॉ. पािसरे आशण प्रा. डॉ. कलबगु ग
याच्िं या शिघृणा हत्या झाल्या. या हत्या व्यशक्तगत सडू भाविेतिू झालेल्या िाहीत शकिंवा
प्रस्थाशपत राज्ययत्रिं णेत एखादे महत्त्वाचे पद शमळशवणयाच्या दृष्टीिेही झालेल्या िाहीत.
या तीिही व्यक्ती ज्या क्षेत्रात काम करत होत्या, ते क्षेत्र आशण त्यासाठी त्यािंिी
चालवलेल्या चळवळी यािंचे िीट परर ीलि के ले, तर एक गोष्ट सहजपणे लक्षात
यायला हवी. या तीिही व्यक्ती शववेकवादाच्या आत्यिंशतक आग्रही होत्या. म्हणजेच
आजबू ाजचू े सामाशजक व्यवहार ज्यामध्ये आशथाक, राजकीय आशण सामाशजक
व्यवहार अतिं भताू आहेत, ते शववेकाच्या पायावर चालावेत हीच त्याचिं ी अतोिात
धडपड होती. शिसगाािे ‘भाविा’ आशण ‘बद्ध
ु ी’ या दोि गोष्टी मािवी आयष्ु याचा तोल
राखणयासाठी मािवी मेंदतू शिमााण के ल्या आहेत. बद्ध
ु ी ही गोष्ट तका , शववेक आशण
मािवता या घटकािंवर पोसली जाते, तर भाविा प्रेम, करूणा आशण शहसिं ा या घटकािंवर
जोपासली जाते, असे मेंदच्ू या आशण मािवी वतािाच्या अभ्यासकािंचे मत आहे, ते
मा्य व्हायला कसलीच हरकत िसावी. पण भारतातच िव्हे तर जवळपास सवा
पृर्थवीवर भाविा आशण बद्ध
ु ी याचिं ा सम्वय जो साभिं ाळला जायला हवा आशण तो
सािंभाळणयासाठी जी सामाशजक पररशस्थती असायला हवी, त्याचा तोल सािंभाळलेला
शदसत िाही. अथाात हा तोल शवर्षम राहणयातच काहींचे शहतसिंबिंध जोडलेले आहेत. हे
शहतसिंबिंध खाजगी मालमत्तेच्या प्रभावातिू च शिमााण झालेले आहेत व होत असतात
हेही लक्षात यायायला हवे. अ ा पाश्वाभमू ीवर ज्या राज्यव्यवस्था, अथाव्यवस्था आशण
सास्िं कृ शतक व्यवस्था उदयास येतात, त्या अल्पसख्िं य मठू भराच्िं या शहतसबिं िंधी असतात.
बहुसिंख्यािंच्या ते मालमत्ताशवहीि असल्यािे शकिंवा अल्प मालमत्ताधारक असल्यािे
अपररहायापणे शहतशवरोधी असतात. या सवाच व्यवस्थािंचा मख
ु डा आधशु िक जगात
व्यशक्तस्वातिंत्र्याचा, लोक ाहीचा आशण तथाकशथत समतेचा आग्रह शदसतो. पण
वास्तवात ती गोष्ट त ी िसते व िाही. वर उल्लेख के लेल्या तीि महािभु ावािंच्या
हत्येितिं र भारतीय समाज असशहष्णू असल्याचा साक्षात्कार अिेकाििं ा होऊ लागला
आहे व त ी माध्यमाद्विं ारे जोरदार जाशहरात चालू आहे. काही काळापवू गच याच्या
उलट ‘मेरा भारत महाि’ असे सािंगत भारतीय समाजाचा उदोउदोही माध्यमािंद्वारे च
चालशवला गेला होता. २०२० पयांत जागशतक महासत्ता बिणयाचे गाजरही दाखवले
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जात होते. तोच समाज अजिू शकती मागासला आहे याचे शवश्लेर्षण आता
अहमहशमके िे चालू आहे.
सपिं णू ा समाज असशहष्णू आहे की कोणतातरी समाजाचा शवश ष्ट घटक?
मळ
ु ात अलीकडे उदयास आलेला ‘असशहष्ण’ू ब्द िेमका व परु े सा आहे का? िसेल
तर या प्रकारच्या शदसिू येणाऱ्या प्रवृत्तीस पयाायी योग्य ब्द कोणता? व त ा वृत्तीचे
पोर्षण करणारे कुठले घटक आहेत? या सवाांचा मळ
ु ात जाऊि ोध यायायला हवा.
असशहष्णतु ा याचा ब्द ुः अथा सहि ि करणयाची वृत्ती, असा सािंगता येईल.
वेगळया ब्दातिं दसु ऱ्यािंबिल सहािभु तू ी ि वाटणे असाही सागिं ता येईल. पण
आजच्या सदिं भाात मात्र या ब्दाला आणखी एक वेगळे पररिाम लाभले आहे.
दसु ऱ्याचे मत अशजबात ि स्वीकारणे असे म्हणणयापेक्षा ि सहि करणे म्हणता येईल.
अशधक पढु े जाऊि दसु ऱ्याला आपले मत माडिं णयाचा जो िैसशगाक स्वातिंत्र्याचा हक्क
आहे, ते स्वातिंत्र्यच िाकारणे असाही होतो. मग ते िाकारलेले स्वातिंत्र्य जो मागू
पाहतो त्यालाच या जगातिू िष्ट करणे ही आपसक
ू च पढु ची पायरी येते. पण के वळ
दसु ऱ्याचे मत पटत िाही म्हणिू ते मत माडिं णाऱ्यालाच िष्ट करणयाइतके सामा्य
माणसाजवळ बळ आशण इच्छा क्ती असते का? याचाच अथा एक माणसू म्हणिू
अ ा प्रकारचे वताि सहजसाध्य आशण सोपे िाही. मग असे शवरोधी मत माडिं णाऱ्याला
कोण िष्ट करते? त्यामागे कुणाचे शहतसिंबिंध दडलेले असतात याचा सत्या्वे ी ोध
घेतला िाही, तर सिंपणू ा समाजाला आरोपीच्या शपिंजऱ्यात उभे करूि वेठीला
धरणयासारखा हा प्रकार आहे. हे वास्तवाला व तकााला धरूि िाही.
याचमळ
ु े असशहष्णतु ा हा ब्द वापरतािा ज्यािंिा खऱ्या शवरोधी
क्तीशवरोधात बोलायचे आहे; पण बोलायचे धाडस िाही, अ ा व्यक्तींिी स्वतुःपरु ती
या ब्दािे स्वतुःची सोय करूि घेतली आहे.
स्वातत्र्िं याचा प्रश्न सत्ते ी जोडलेला आहे. सत्ताधाऱ्यािंिा आपली सत्ता व
त्यासाठी त्याििं ी वचास्वातिू शमळशवलेले स्वातिंत्र्य जपणे महत्त्वाचे असते. आपल्या
सत्तेला शकिंवा तथाकशथत सावाभौमत्वाला आव्हाि देणाऱ्या व्यक्ती व क्तींची िेहमीच
दह त असते. त्यामळ
ु े अ ा प्रकारची आव्हािे येिके ि प्रकारे मोडूि काढणयाचा
त्यािंचा आटोकाट प्रयत्ि असतो. म्हणजेच अ ा प्रकारे होणाऱ्या व उल्लेशखत हत्या
या मल
ू तुः राजकीय असतात. कुणाच्या तरी ोर्षणाशधशष्ठत वचास्वाला शदल्या गेलेल्या
आव्हािाला प्रशतशक्रयास्वरूप असतात हे प्रामख्ु यािे लक्षात यायायला हवे. या
वचास्ववादाला जगभर ‘फॅ शसझम’ म्हणिू ओळखले जाते. असशहष्णतु ा या ब्दापेक्षा
वचास्ववाद हा अशधक सयु ोग्य ब्द आशण आज शिमााण झालेल्या पररशस्थतीचे
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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अशधक वस्तशु िष्ठपणे राजकीय शवश्लेर्षण करणारा ब्द म्हणिू मला योग्य वाटतो. हा
वचास्ववाद आशथाक, राजकीय आशण सािंस्कृ शतक शहतसबिं िंधातिू शिमााण होतो.
माणसाच्या ‘प्राणी’पणापासिू त्याला वेगळे करणारी गोष्ट म्हणजे सास्िं कृ शतक
व्यवस्था. मिष्ु य सिंस्कृ ती शिमााण करतो हे पणू ा सत्य िाही. मािवी शवचारप्रशक्रया
स्वतुःच्या शियत्रिं णाखाली ठे वणयाची सत्तेला म्हणजेच सत्ताधारी क्तींिा िेहमीच
आवकयक वाटणारी गोष्ट आहे. ही गोष्ट सिंस्कृ ती िावाच्या हत्यारािेच होऊ कते.
आपल्याला हव्या त ा प्रशतसादािंची आशण मल्ू यािंची शिशमाती करणयासाठी सत्ताधारी
हे हत्यार वापरतात. हे हत्यार आपल्या बाजिू े कायारत रहावे म्हणिू त्याची व्यवस्था
तयार करतात. सिंस्कृ तीचे शियमि करणयासाठी धमा आशण कला या दोि महत्त्वाच्या
बाबी असतात. स्वतुःच्या आशण शवश्वाच्या रहस्यमयतेचे कुतहू ल आशण
अशस्तत्वाशवर्षयी अपार काळजी वजा भीती यातिू मिष्ु य, शिसगा आशण स्वतुःमध्ये
अिबु िंध शिमााण करणयासाठी ‘देव’ िावाची शिशमाती करतो. या देवाच्या भीतीिे त्याचा
लोभ शिरिंतर आपल्यावर राहावा शकिंवा त्याच्या अवकृ पेचे बळी होऊ िये यासाठी
आपले व्यवहार शिधााररत करणे याला धमा ही सज्ञिं ा आहे. त्यामळ
ु े धमााच्या
माध्यमातिू आपल्याला हवी ती मल्ू ये, हव्या त्या श्रध्दा आशण सत्तेबिलच्या शिष्ठा
सिंप्रेशर्षत करता येतात. हे सत्तेला चािंगलेच माहीत आहे. के वळ त्यासाठीच धमा ही गोष्ट
आपल्या शियिंत्रणात क ी राहील आशण देवाबिलच्या मळ
ु ातच असलेल्या
काल्पशिक भीतीतिू शिमााण होणाऱ्या श्रद्धािंतिू शववेकाचा अिं कसा राहणार िाही
हाच प्रयत्ि बहुतेक धमाश्रद्धातिं िू जोपासला जातो. प्रेशर्षताििं ी साशिं गतलेल्या
मािवतावादी िीशतमल्ू याचिं ी ढाल पढु े करत समाजातला वचास्ववादी वगा (जो
राजकीय सत्ताधारी आशण परु ोशहत वगााच्या रूपािे प्रामख्ु यािे आपल्याला शदसत
असतो) या धमााचा वापर आपले अशस्तत्व राखणयासाठी करत असतो. पण सवाच
माणसािंिा काही शववेकहीि बिवता येत िाही. कारण शिसगाािे मेंदचू ी रचिाही तका
ससु गिं त शवचार करू कणयाच्या शद िे ेच के लेली आहे. शकमाि काही माणसे तरी
शकतीही प्रभाव टाकला शकिंवा गोंधळाची पररशस्थती असली तरी आपल्या मेंदचू ी
कायापद्धती ाबतू ठे वू कतात. ही मािवाच्या दृष्टीिे उपकारकच गोष्ट आहे. ही
माणसे सत्ताधारी व्यवस्थेला अडथळा आशण अडचणीची असतात. त्यामळ
ु ेअ ा
लोकािंिा िष्ट करणे हेच त्यािंचे ध्येय असते.
याचा अथा असा की, सिंपणू ा समाजालाच ही माणसे िको असतात हे चक
ू
आहे. पण बहुसख्िं य समाज हा वचास्ववादाच्या प्रभावाखाली असतो शकिंवा आणला
जातो शका वा काहीवेळा सत्तेच्या ताकदीपढु े स्वतुःला शिबाल समजतो. त्यामळ
ु ेअ ा
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हत्यािंकडे घाबरूि पाहतो शकिंवा वचास्ववाद्याच्या प्रभावाखाली येऊि भावशिक
पातळीवरचा शहसिं ात्मक उ्माद अिभु वतो. त्याचाच पररणाम भ्रामक का होईिा पण
अपराधीपणाच्या भाविेतिू ते मक्त
ु राहतात. या बाबतीत धमा आशण धमाश्रद्धा खपू
महत्त्वाची भशू मका बजावतात. कारण धमाश्रद्धाचिं ी शचशकत्सा करणे हे अिैशतक आशण
पाप या सक
ु े धमााचे लेबल लावले की, त्या
िं ल्पिेत समाशवष्ट के लेली गोष्ट असल्यामळ
घटिेची तका ससु गिं त तपासणी करणयाची बिंदी मिष्ु य स्वतुःच स्वतुःला घालिू घेतो.
शहदिं ू धमा िावाच्या व्यवस्थेत तर एकाच वेळी दोि परस्पर शवरोधी धमा
िादिं णयाचे कौ ल्य भारतीय वचास्ववादािे दाखशवले आहे. वैशदक आशण अवैशदक
ज्याला ब्राह्मणी व अब्राह्मणी असेही सिंबोधता येईल. या दो्ही परिंपरा तत्त्वज्ञािाच्या
पातळीवर थेट एकमेकासिं मोर त्रू म्हणिू च उभ्या आहेत. ब्राह्मणी धमा थेट वशसष्ठ,
याज्ञवल्कपासिू आताच्या स्वतुःच्या शहदिं त्ु ववादी म्हणशवणाऱ्या सिंघ पररवारापयांत
आहे. अब्राह्मणी धमा हा चावााकापासिू बद्ध
ु ते आजच्या शववेकवादी चळवळीपयांत
आपली िाळ बाधिं िू आहे. पशहला धमा हा थेट काही शवश ष्ट गटाचिं ,े समहू ाचिं े
शहतसबिं िंध राखणारा आशण त्यामळ
ु े च शवर्षमता पोसणाऱ्या व वरकड सपिं त्तीचा आयता
लाभ शमळशवणाऱ्या व्यवस्थेचा समथाक आहे. त्यामळ
ु े च आपोआप तो मािवता
शवरोधी, अमािर्षु बित जातो. दसु रा धमा शकिंवा परिंपरा ही समतेचा परु स्कार करणारी
श्रमाशधशष्ठत आशण मािवतावादी आहे. त्यामळ
ु े कुठल्याही माणसावर प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष अ्याय होऊ िये, त्याच्या िैसशगाक स्वातिंत्र्याचा सक
िं ोच होऊ िये आशण
त्याचे मल
ू भतू अशधकार कोणी शहराविू घेऊ िये यासाठी प्रयत्ि ील असतो. बौद्ध
धमााच्या ऱ्हासाििंतर या दे ात ब्राह्मणी धमााचे समथाकच वचास्वात राशहले. राजकीय
व्यवस्थेला धमाश्रद्धािंचा आधार देऊि त्यािंिी एक प्रकारे उद्भवू कणाऱ्या
लोकक्षोभापासिू सत्ताधाऱ्याििं ा अभय शमळविू शदले. त्या बदल्यात सास्िं कृ शतक
माध्यमावर पकड ठे वणयासाठी त्यािंच्याकडूि सिंरक्षण शमळविू स्वतुःचे वचास्व कायम
ठे वले. ३००० बौद्ध शभक्खिंचु ी कत्तल करूि इ.स. दसु ऱ्या तकातील या घटिेला
धाशमाक अशधष्ठाि शमळविू शदले. आपल्या प्रभावािे एका अमािर्षु ख्ु याला
तारणहाराच्या भशू मके त प्रस्थाशपत के ले. १२ व्या तकात बसवणणािंच्या
िेतत्ृ वाखालील शलिंगायत रणाचिं े क्रूर हत्याकाडिं घडविू प्ु हा धमााच्या चौकटीत
बसविू त्याला पणु यकमा ठरशवले. १७ व्या तकामध्ये ते कऱ्यािंच्या बाजिू े उभ्या
राशहलेल्या शलगिं ायत जिंगमािंचा श रच्छे द करूि धमााच्या िावाखाली सामा्य जितेला
एका महासक
िं टातिू वाचशवल्याचा भ्रम त्याििं ी धमााच्या िावावर पसरशवला. या
अवैशदक परिंपरे चे चागिं ल
ु पण समोर ठे वत ब्राह्मणी धमााच्या समथाक वचास्ववाद्याििं ी
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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इथल्या सामा्य जितेला सास्िं कृ शतक पातळीवर, भावशिक स्तरावर ठे विू जे आपले
वचास्व राखले आहे ते आजतागायत आपल्या शहतसिंबिंधासाठी शका वा ब्राह्मणवाद्यािंिी
के लेल्या हत्याकािंडाची मी वािगीदाखल वरील उदाहरणे शदली आहेत. अ ी
हत्याकाडिं े दे ात गेली दोि अडीच हजार वर्षे सातत्यािे चालू आहे हे ध्यािात घेतले
पाशहजे. आजही तेच घडत आहे. कारण हे ब्राह्मणी धमााचे समथाकच आपला
वचास्ववादी अजेंडा राबशवणयासाठी हे सारे घडशवत आले आहेत. त्यासाठी
सवासामा्य माणसाचा भावशिक स्तर शहसिं ेच्या पातळीवरच कसा राशहल याची ते
सवाच पातळीवर काळजी घेतात. शववेकाला साद घालणारी कलाकृ ती, साशहत्य
त्यािंच्यापयांत कसे पोहोचणार िाहीत यासाठी सवा सास्िं कृ शतक माध्यमे आपल्याच
ताब्यात क ी राहतील यासाठी जीवघेणी काळजी करतील. शचत्रपट, िाटक, दरू द िा
माशलका यातिू दाखशवल्या जाणाऱ्या सवा गोष्टींवर त्याििं ा हव्या असलेल्या धाशमाक
श्रध्दािंचा पगडा कसा राशहल याचीच खबरदारी ते घेत असतािा प्रामख्ु यािे शदसत
आहेत. इथे दसु ऱ्यािंच्या मताचा अिादर करणयाचा प्रश्नच िाही. ते मत त्यािे माडिं ू िये
यासाठी तो कधी त्या बौशद्धक स्तरावर येणारच िाही याचा आकातिं ािे प्रयत्ि करणारी
ही व्यवस्था आहे.
या पाश्वाभमू ीवर या हत्याक
िं डे ज्याला अशभव्यक्ती स्वातिंत्र्यावर हल्ला असेही
म्हणणयाचा प्रघात आहे जरा अशधक खोलवर राजकीय दृष्टीिे पाहूि समजिू घेणयाची
गरज आहे, कारण हा के वळ एका धमाातील श्रद्धािंचा प्रश्न िाही. तम्ु ही कुठल्याही
धमााचे असा पण तम्ु ही शववेकाबिल बोलत असाल तर तम्ु हाला शजवतिं राहणयाचा
अशधकार िाही असेच हे वचास्ववादी मडिं ळी या हत्याद्विं ारे आपल्याला सशू चत करत
आहेत. त्यासाठीच फक्त त्याििं ी धाशमाकतेचा मख
ु वटा चढशवला आहे. कारण
कुठल्याही धमाािे (अवैशदक परिंपरा सोडूि) आपल्या श्रद्धा तपासिू घेणयाची मभु ा
ठे वलेली िाही.
आशथाक, लैंशगक शकिंवा वैयशक्तक रागालोभापायी होणारे खिू शकिंवा हत्या
आशण राजकीय हत्या याच्िं यात मल
ू भतू फरक आहे. पशहल्या प्रकारच्या हत्या या
पणू पा णे वैयशक्तक स्वरूपाच्या आशण के वळ व्यशक्तगत भौशतक फायद्या-तोट्याििं ा समोर
ठे विू के लेल्या असतात. अ ा खिु ाचिं े ोध शकिंवा उकल करणे फारसे अवघड िसते.
पण अ ा खिु ाच्िं यामळ
ु े सामाशजक हािीही कुणाला जाणवत िाही. पण राजकीय
हत्या या वेगळया आशण एकूण समाजावर दरू गामी पररणाम घडशवणाऱ्या असतात.
राजकीय हत्यामिं ध्येही दोि प्रकार आहेत. पशहली हत्या ही सत्तास्पधेतिू होते. अ ा
हत्यािंचे खिु ीही सहज पकडले जाऊ कतात आशण अ ा हत्यािंिी समाजाचे मल
ू भतू
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असे फारसे िक
ु साि ि होणयाचेच प्रमाण जास्त असते. दसु ऱ्या प्रकारची राजकीय
हत्या मात्र सत्तेला म्हणजे व्यवस्थेला बदलणयासाठी शकिंवा दरुु स्त करणयासाठी ज्या
क्ती व व्यक्ती उभ्या राहतात. ज्यािंचा प्रस्थाशपत सत्तेच्या आशण शतिे शिमााण के लेल्या
व्यवस्थेच्या अशस्तत्वालाच धोका वाटतो, त्यािंिा िष्ट करणयासाठीच होतात. अ ा
प्रकारच्या हत्यामिं ध्ये खिु प्रस्थाशपत व्यवस्था आशण शतचे समथाक असल्यामळ
ु े
प्रत्यक्षात ज्याच्िं यामाफा त या हत्या घडशवल्या जातात, ते सत्ताधाऱ्याििं ी शिवडलेले
बळीचे बकरे असतात. कायद्याच्या भार्षेत आशण आजच्या ्याय्य व्यवस्थेच्या
सिंदभाात ते प्रत्यक्ष कुणी असले तरी या खिु ाचिं े सत्रू धार मात्र त्यािंच्यामागे उभी
असलेली प्रस्थाशपत व्यवस्था आशण सत्ताधारीच असतात हेही लक्षात घेतले पाशहजे.
हे सत्ताधारी िेहमीच राजकीय शसिंहासिावर बसलेले असतात असे िाही तर एकूण
मािवी मेंदच्ू या वर अशिं तम सत्ता गाजशवणारी जी सास्िं कृ शतक व्यवस्था असते जी धमा,
कला, साशहत्य इत्यादी माध्यमातिू प्रकट होत असते या व्यवस्थेला आपल्या कयात
ठे वू पाहणाऱ्या सािंस्कृ शतक व्यवस्थेचे दावेदार राहणयाचा ते प्रयत्ि करतात. लोक ाही
लोकमतावर अवलिंबिू असते आशण लोकमत हे प्रस्थाशपत सािंस्कृ शतक व्यवस्था
शिधााररत करत असते. त्यामळ
ु े राजकीय सत्ताधारी देखील या सास्िं कृ शतक
सत्ताधाऱ्याििं ा टरकूि आशण दबकूि असतात. भारतीय सशिं वधािामध्ये एका आद ा
समाजाच्या सवा क्यता कायदे ीरररत्या शिमााण के लेल्या असल्या तरी इथले
राजकीय सत्ताधारी परिंपरा रण आहेत. त्याचे हे एक प्रमख
ु कारण आहे. त्यामळ
ु ेच
अ ा हत्यािंच्या खऱ्या सत्रू धारािंिा हात लावणयास राजकीय सत्ताधारी दबकतात.
खरे तर हे सत्रू धार म्हणजे एक शवचारधारा असते आशण या शवचारधारे ला प्रवाशहत
करणाऱ्या त्यािंच्या अिेक समशवचारी सिंघटिा असतात. अ ा हत्यािंिा प्रशतबिंध करणे
म्हणजे अ ा शवचारधाराििं ा प्रवाशहत करणाऱ्या सघिं टिाििं ा प्रशतबिंशधत करणे. पण
राजकीय सत्ताधाऱ्यािंिा त्यािंच्या अशस्तत्व शचतिं ेपायी हे क्य होणे थोडे अवघडच. डॉ.
दाभोळकर, कॉ. पािसरे आशण प्रा. डॉ. कलबगु ग यािंच्या हत्या या त्या व्यक्तींच्या
हत्या िाहीत तर इथल्या प्रस्थाशपत सास्िं कृ शतक व्यवस्थेला आपल्या शवचार परिंपरे च्या
शवरोधाचे प्रशतक वाटतात. ही प्रशतके िष्ट करूि त्या अ ा परु ोगामी शवचार परिंपरािंिा
िष्ट शकिंवा दह त बसवू पाहतात. मािवी स्वातिंत्र्याचा सक
िं ोच करणारी त्याच्या
प्रशतभेला आशण श्रम क्तीला गल
ु ाम करू पाहणारी ही सास्िं कृ शतक व्यवस्था िष्ट करूि
श्रमाशधशष्ठत, समताशधशष्ठत आशण प्रेमाशधशष्ठत आद ा समाजव्यवस्था शिमााण करणे हे
शवद्रोही सास्िं कृ शतक चळवळीचे काम आहे. हीद झालेले तीिही महामािव तेच काम
करत होते. म्हणिू या शहस्त्र
िं सास्िं कृ शतक व्यवस्थेिे या शतघािंची हत्या के ली. कुत्र्याला
दगड मारला तर कुत्रा दगडाचा चावा घेतो, शसिंहाला दगड मारला तर मात्र तो दगड
कोण होते डॉ. दाभोळकर, कॉ. पानसरे , प्रा. डॉ. कलबर्गु ी?
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मारणाऱ्यावर झेप घेतो. परु ोगामी क्तींिी आशण व्यक्तींिी आपल्या शहदािंचा खिू
करणाऱ्या िेमक्या क्ती व प्रवृत्ती ओळखल्या पाशहजेत एवढेच या शिशमत्तािे मािंडावेसे
वाटते.


वचन साशहत्याधाररत ग्रिंि यादी
१) बसवणणािंशवर्षयीचे श लालेख
२) श लालेखातील श व रण
३) वचि साशहत्याचे प्राचीि स्त्रोतको
४) बसवस्त्रोताची वचिे – १
५) श वयोग प्रदीशपका
६) इम्मडी शचक्क भपू ालाचे सािंगत्य
७) बसवणणािंची टीकासहीत वचिे
८) कोंडगोळी के ीराजाची कृ ती
९) तोंदट शसध्देश्वर भावरत्िाभरण स्त्रोत
१०) बसवणणािंची टीकासहीत वचिे – २
११) चे्िबसवणणा र्षट्स्थल वचि
महाखडिं
१२) वचि सिंकलि खडिं – ४
१३) बसवणणािंची वचिे
१४) सिंकीणा वचि सपिं टू – १
१५) शसद्धरामेश्वरािंची वचिे

१६) वचि ास्त्रसार
१७) बसवमागा – १
१८) बसवमागा – २
१९) श व रणािंचा कायक शसध्दािंत
बसवमागा – ३
२०) किााटक गािंधी हडेकर मिंजप्पा
२१) वचि साशहत्य प्रकटिेचा इशतहास
२२) के ळदी सस्िं थाि – समग्र अध्ययि
२३) सारिंगश्री
२४) स्वादी राजघराणे
२५) शबळगी राजघराणे
२६) स्वरवचि शवचार सक
िं ीणा सपिं टु
२७) श वािभु व पशत्रका
२८) कल्याणची अविती
२९) भारत स्वातिंत्र्य आशण किााटक
एकीकरणात शलिंगायतािंचे पात्र

(सिंदभि : िहािार्गि, प.ृ ८८२)
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दैवी चम कार न हेत,
ही पोटाथीर् गा ड्यांची हातचलाखी
मंचावर उलगडून दाखवत होते ते कायर्कारणभाव
यांनी यांना गो या घात या
ते हा मी प्रेक्षकांत होतो
मला नक्की ठाऊक आहे
की यांचे खरे ल य मीच होतो
इितहासाला फासलेला रंग खरवडून
ते खरा इितहास ऐकवत होते.
पोटितडकीने मचं ाव न
यांनी यांना गो या घात या
मला नक्की ठाऊक आहे
की यांचे खरे ल य मीच होतो
मो यार्समोर उभे राहून
ते सांगत होते
की आ ही तमु चे गल
ु ाम नाही
यांनी यांना गो या घात या
मला नक्की ठाऊक आहे
की यांचे खरे ल य मीच होतो
मला आता नक्की उमजलंय
ते मच
ं ावर उ या िकंवा मो यार्समोर या
होरक्याला गोळी घालू शकतात
पण प्रेक्षकाला वेधणारी
ो यांना संपवणारी
मोचेर्कर्याला जायबंदी करणारी
गोळी यां याजवळ अिजबात नाहीयं
आता
प्रेक्षकांनीच
ो यांनीच
मोचेर्कर्यांनीच
होरक्या हायला हवं...

– राजा िशरगु पे, ‘प्रॉिमिथअस’

